
 

 

 

 

Індивідуальний план роботи на період  карантину  

майстра виробничого навчання груп №1, 2 

Демідової Катерини Вікторівни 

Дата Зміст роботи 
Форма 

проведення 
Результат роботи 

23.03 Розроблення індивідуального плану роботи 

на період карантину 

дистанційна Систематизація 

роботи 

Опрацювання теми «Організація 

дистанційного навчання під час карантину» 

онлайн Збагачення 

досвіду 

 Консультування батьків про запровадження 

дистанційної форми навчання  здобувачів 

освіти, та методи його впровадження 

Телефонний 

зв'язок, Viber 

Інформаційне 

повідомлення 

 Консультації зі здобувачами освіти щодо 

організації перевірки виконання 

дистанційних завдань 

Телефонний 

зв'язок, Viber, 

Instagram 

Інформаційне 

повідомлення 

Аналіз навчальних планів та програм 

професійно-практичної підготовки 

дистанційна Систематизація 

роботи 

 Опрацювання фахової літератури онлайн Збагачення 

досвіду 

24.03 Пошук ресурсів для здійснення онлайн-

навчання 

онлайн Збагачення 

досвіду 

Перегляд вебінару Міністерства освіти і 

науки України щодо організації 

дистанційної роботи педагогічних 

працівників закладів освіти України у 

період карантину 

онлайн Збагачення 

досвіду 

Консультації з батьками з питань 

дистанційного навчання 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Розповсюдження листівок за допомогою 

соціальних мереж бесіди про безпечну 

поведінку здобувача освіти під час 

карантину 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Проходження курсів на освітній платформі 

курс « Психологія стресу та способи 

боротьби з ним» 

дистанційна Prometheus , 

сертифікат 

25.03 Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Оновлення методичних матеріалів для 

дистанційної форми здобуття освіти. 

дистанційна Систематизація 

роботи 

ПОГОДЖЕНО: 
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Пошук онлайн-тестів для учнів онлайн Поновлення 

матеріалів 

Індивідуальні консультації для здобувачів 

освіти, які потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній формі 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Дистанційна індивідуальна робота з 

батьками «Стабілізація емоційних станів» 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Самоосвітня робота в мережі  інтернет дистанційна Збагачення 

досвіду 

26.03 Опрацювання фахової літератури дистанційна Збагачення 

досвіду 

Індивідуальні консультації здобувачів 

освіти щодо виконання завдань дистанційно 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Підготовка і розміщення добірки цікавих та 

інформативних віртуальних екскурсій для 

здобувачів освіти 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Упорядкування дидактичного матеріалу дистанційна Систематизація 

роботи 

Консультації з батьками з питань 

дистанційного навчання 

дистанційна Інформаційне 

повідомлення 

Підвищення професійної майстерності 

шляхом реєстрації і проходження вебінару 

«Гендер» 

дистанційно Prometheus , 

сертифікат 

27.03 Використанняи ресурів розміщених на сайті 

МОН: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-

tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-

proftehiv  

онлайн Збагачення 

досвіду 

Визначення способів і методичних заходів 

проведення уроків 

дистанційна Систематизація 

роботи 

Опрацювання фахової літератури онлайн Збагачення 

досвіду 

 Консультації з батьками  здобувачів освіти 

щодо організації перевірки виконання 

дистанційних завдань та з рекомендаціями 

перегляду відеороликів з підготовки до ЗНО 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Самоосвітня робота в мережі  інтернет дистанційна Збагачення 

досвіду 

30.03 Пошук та ознайомлення з новими 

додатками та платформами для 

дистанційного навчання 

дистанційна Збагачення 

досвіду 

Оновлення дидактичних матеріалів дистанційна Систематизація 

роботи 

Підготовка документації для проходження 

виробничої практики здобувачами освіти 

дистанційна Систематизація 

роботи 

Консультації з батьками з питань контролю 

дистанційного навчання 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Відеоролік для здобувачів освіти «Як 

захистити себе від корона вірусу» 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

01.04 Корегування індивідуального плану роботи 

на період карантину 

дистанційна Систематизація 

роботи 

Аналіз навчальних планів та програм 

професійно-практичної підготовки 

дистанційна Систематизація 

роботи 

 Опрацювання фахової літератури онлайн Збагачення 

досвіду 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/onlajn-resursi-dlya-studentiv-proftehiv


Дистанційне онлайн -консультування 

батьків здобувачів освіти 

Телефонний 

зв'язок, Viber 

Інформаційне 

повідомлення 

 Консультації зі здобувачами освіти щодо 

організації перевірки виконання 

дистанційних завдань 

Телефонний 

зв'язок, Viber, 

Instagram 

Інформаційне 

повідомлення 

02.04 Пошукова робота/ознайомлення з 

інструктивно-методичними матеріалами 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Опрацювання додаткової літератури для 

підвищення практичного досвіду 

онлайн Збагачення 

досвіду 

Перегляд онлайн – вебінару «З учнями про 

освіту та кар’єру» 

дистанційна Перегляд онлайн 

– вебінару 

Міністерства 

освіти і науки 

Дистанційна індивідуальна робота з учнями 

та батьками з рекомендаціями перегляду 

відеороликів з підготовки до ЗНО 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Проходження курсів на освітній платформі 

курс «Протидія та попередження боулінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» 

дистанційна Prometheus , 

сертифікат 

03.04 Проходження курсів на освітній платформі 

курс «Медіаграмотність  для освітян» 

дистанційна Prometheus , 

сертифікат 

Проходження курсів на освітній платформі 

«Освітні інструменти критичного 

мислення» 

дистанційна Prometheus , 

сертифікат 

Розробка  завдань для здобувачів освіти 

груп №1,2 

дистанційна Систематизація 

роботи 

Підготовка документації для проходження 

виробничої практики здобувачами освіти 

дистанційна Систематизація 

роботи 

Консультації з батьками та здобувачами 

освіти з питань виконання та контролю  

дистанційного навчання 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

 


