
 
№ 

з/п 

 

Зміст організаційно-методичної роботи 

Відмітка  

Четвер  (15.10.2020) 
1 Складання індивідуального плану роботи з 15.10.2020 р.   по 16.11.2020 р.  під час 

карантину на виконання навчального плану. 

 

2 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи. 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті . 

5 Робота  з плануючою  документацією 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Вивчення  інструкційно-методичних  матеріалів 

8 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

9 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу 

П’ятниця  (16.10. 2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти , які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

Понеділок (19.11.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  207 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Робота з веб-сервісом  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти , які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до розкладу:  

9 Пошукова робота  в мережі Інтернет  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


 

Вівторок (20.10.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118  

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Опрацювання  веб-сервісу  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, Google Classroom , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Середа (21.10.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання методичної літератури з української  мови  та  літератури, зарубіжної  

літератури 

8 Підбір та  розробка завдань для подальшого використання.  

9 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

10 Розміщення мотиваційних повідомлень у групі 118 Viber 

11 Підбиття  підсумків запланованих завдань індивідуального плану з української  мови  за 

поточний тиждень 

12.  Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

 

Четвер ( 22.10.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Опрацювання  веб-сервісу  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ( електронний  розклад) 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, Google Classroom  , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти , які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  електронного  розкладу:  

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу: 

П’ятниця ( 23.10.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ( електронний  розклад) 

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання методичної літератури з української  мови  та  літератури, зарубіжної  

літератури 

8 Підбір та  розробка завдань для подальшого використання.  

9 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

10 Розміщення мотиваційних повідомлень у групі 118 Viber 

11 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  розкладу: 

12 Підбиття  підсумків запланованих завдань індивідуального плану з української  мови  за 

поточний тиждень 

Понеділок 26.10.2020 

1 Робота  з нормативними документами.  

2 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, google classroom , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти,, які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відео зв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Вівторок ( 27.10.20230) 

1 Реєстрація   здобувачів освіти 118 групи в Viber  

2 Оповіщення у групі google classroom важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  

207 групи, контроль за виконанням ними завдань . 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 



5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання. 

Середа (28.10.2020) 

1 Оповіщення у групі  Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118  

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Робота   здобувачів освіти  в google classroom.   

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Четвер (29.10.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Опрацювання  веб-сервісу  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

П’ятниця (30.10.2020)  

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ( електронний  розклад) та google classroom 

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання методичної літератури з української  мови  та  літератури, зарубіжної  

літератури 

8 Підбір та  розробка завдань для подальшого використання.  

9 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

10 Р озміщення мотиваційних повідомлень у групі 118  

11 Підбиття  підсумків запланованих завдань індивідуального плану з української  мови  за 

поточний тиждень 

12 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Понеділок 2. 11.2020 

1 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання. Лист МОНУ 

«Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти на період карантину"  

 

2 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ,  

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту, 

google classroom   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  розкладу:  

Вівторок ( 3.11.20230) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, google classroom , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання. 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  електронного  розкладу: 

 



 
№ 

з/п 

 

Зміст організаційно-методичної роботи 

Відмітка  

Середа (4. 11.2020) 
1 Опрацювання нормативних  документів.  

2 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи. 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті . 

5 Робота  з плануючою  документацією 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Вивчення  інструкційно-методичних  матеріалів 

8 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

9 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу 

Четвер   (5.11. 2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти , які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

П’ятниця (6.11.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  207 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Робота з веб-сервісом  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти , які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до розкладу:  

9 Пошукова робота  в мережі Інтернет  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


 

Понеділок (9.11.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118  

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Опрацювання  веб-сервісу  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, Google Classroom , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Вівторок (10.11.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті  

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання методичної літератури з української  мови  та  літератури, зарубіжної  

літератури 

8 Підбір та  розробка завдань для подальшого використання.  

9 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

10 Розміщення мотиваційних повідомлень у групі 118 Viber 

11 Підбиття  підсумків запланованих завдань індивідуального плану з української  мови  за 

поточний тиждень 

12.  Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

 

Середа  ( 11.11.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Опрацювання  веб-сервісу  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ( електронний  розклад) 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, Google Classroom  , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти , які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  електронного  розкладу:  

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу: 

Четвер ( 12.11.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ( електронний  розклад) 

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання методичної літератури з української  мови  та  літератури, зарубіжної  

літератури 

8 Підбір та  розробка завдань для подальшого використання.  

9 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

10 Розміщення мотиваційних повідомлень у групі 118 Viber 

11 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  розкладу: 

12 Підбиття  підсумків запланованих завдань індивідуального плану з української  мови  за 

поточний тиждень 

П’ятниця (13 .11.2020 

1 Робота  з нормативними документами.  

2 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, google classroom , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти,, які потребують допомоги 

під час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відео зв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Понеділок ( 13.11.20230) 

1 Реєстрація   здобувачів освіти 118 групи в Viber  

2 Оповіщення у групі google classroom важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  

207 групи, контроль за виконанням ними завдань . 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 



5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання. 

Вівторок (17.11.2020) 

1 Оповіщення у групі  Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118  

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Робота   здобувачів освіти  в google classroom.   

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Середа (18.11.2020) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Опрацювання  веб-сервісу  Google Classroom  

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для здобувачів освіти, які потребують допомоги під 

час навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

Четвер  (19.11.2020)  

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ( електронний  розклад) та google classroom 

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту,   з 

коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0


онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання методичної літератури з української  мови  та  літератури, зарубіжної  

літератури 

8 Підбір та  розробка завдань для подальшого використання.  

9 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання 

10 Р озміщення мотиваційних повідомлень у групі 118  

11 Підбиття  підсумків запланованих завдань індивідуального плану з української  мови  за 

поточний тиждень 

12 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до    розкладу:  

П’ятниця (20. 11.2020) 

1 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання. Лист МОНУ 

«Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти на період карантину"  

 

2 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

3 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

4 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті ,  

5 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, через електронну пошту, 

google classroom   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

6 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

7 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  розкладу:  

Понеділок (23.11.20230) 

1 Оповіщення у групі Viber важливої інформації для батьків та здобувачів освіти  118 

групи, контроль за виконанням ними завдань . 

 

2 Розробка та підбір матеріалів для вивчення та перевірки завдань з вивчених тем 

відповідно до навчального плану. 

3 Підготовка і розміщення матеріалів з  української  мови та літератури, зарубіжної 

літератури для здобувачів освіти на сайті та google classroom 

4 Збір та перевірка учнівських робіт, які надходять по Viber, google classroom , через 

електронну пошту,   з коментуванням кожної роботи та виставлення оцінок. 

5 Індивідуальні  та групові консультації для учнів, які потребують допомоги під час 

навчання на дистанційній формі ( в телефонному режимі, у режимі відеозв’язку). 

6 Співпраця з  педагогічними працівниками , щодо наповнення навчальними матеріалами та 

здійснення зворотного зв’язку між усіма учасниками освітнього процесу в телефонному та 

онлайн-режимі під час дистанційного  навчання 

7 Опрацювання нормативних документів щодо  дистанційного  навчання. 

8 Організація навчального  процесу  у групах навчального  закладу за дистанційною 

формою відповідно до  електронного  розкладу: 

 


