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Індивідуальний план роботи 

під час карантину  

з 17. 03 – 03. 04. 2020 

викладача професійно-теоретичних дисциплін ДПТНЗ ДПЗЛ 

 Калистої Тетяни Василівни 

№/ 

п 

Дата  Зміст роботи  Примітки  

1 17. 03 1. Розробка  завдань для 

здобувачів освіти 

гр.№3,10,14,15 з 

електротехніки. 

2. Он-лайн консультації з 

здобувачами освіти з питань 

дистанційного навчання. 

Література:  

А.Є.Зорохович  «Основи 

електротехніки для локомотивних 

бригад» 

2 18. 03 1. Розробка  завдань для 

здобувачів освіти  гр №12 

«ПТЕ та інструкції» 

2. Он-лайн консультації з 

здобувачами освіти з питань 

дистанційного навчання. 

1.Робота із документацією 

(попереднє коригування 

календарно-тематичного 

плану) 

Література; 

 ПТЕ залізниць України 

 

 

 

 

 

 

3 19. 03 1.Робота із документацією 

(попереднє коригування 

календарно-тематичного 

плану) 

 

2. Консультації з 

здобувачами освіти. 

 

Література; 

 ПТЕ залізниць України 

 

 

 

 

4 20. 03 1. Розробка тестів з ПТЕ для 

гр.№12 

 

 

 

5 23.03 1.Робота із документацією 

(попереднє коригування 

календарно-тематичного 

плану) 

2.Консультації з здобувачами 

освіти. 

 3.Прослухати вебінар 

«Практичні поради щодо 

організації дистанційного 

навчання під час карантину. 

 

 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/site/go?url=aHR0cH

M6Ly92c2Vvc3ZpdGEudWEvd2ViaW5

hci92LTE2My5odG1s&hash=0oshmi76

2135e7 

6 24.03 1. Консультування  



здобувачів освіти. 

2. Продовжити розробляти та  

підбирати матеріали до 

тематичної перевірки знань з 

електротехніки. 

 

7 25.03 1. Виготовлення 

дидактичного матеріалу з 

ПТЕ. 

2. Он-лайн консультація для 

здобувачів освіти гр№10, 15 

 

 

 

8 26.03 1. Опрацювання фахової 

літератури щодо організації 

позаурочної роботи з ПТЕ 

 

2. Он-лайн консультації. 

 

 

9 27.03 1. Доопрацювання завдань 

для проведення ДКР з 

електротехніки 

2. Он-лайн консультації. 

 

 

10 30.03 1. Індивідуальні консультації 

для здобувачів освіти, які 

потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній 

формі . 

2. Опрацювання фахової 

літератури 

 

 

 

11 31.03 1. Підбір завдань здобувачів 

освіти в умовах навчання 

дистанційної форми. 

2. Підготовка до он-лайн – 

консультацій в умовах 

навчання в дистанційній 

формі 

 

 

12 01.04 1. Перегляд вебінару 

«Синдром гіперактивності і 

дефіциту уваги в учнів»   

2. Індивідуальні консультації 

для учнів, які потребують 

допомоги під час навчання в 

дистанційній формі  

 

 

https://vseosvita.ua/news/yak-rozpiznaty-

v-uchniv-syndrom-defitsytu-uvahy-i-

hiperaktyvnosti-6528.html 

 

13 02.04 1. Опрацювання додаткової 

науково-популярної 

літератури для підвищення 

теоретичного та наукового 

рівня. 

2. Підбір і розробка завдань 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar/sindrom-giperaktivnosti-i-deficitu-uvagi-v-ucniv-151.html
https://vseosvita.ua/webinar/sindrom-giperaktivnosti-i-deficitu-uvagi-v-ucniv-151.html
https://vseosvita.ua/news/yak-rozpiznaty-v-uchniv-syndrom-defitsytu-uvahy-i-hiperaktyvnosti-6528.html
https://vseosvita.ua/news/yak-rozpiznaty-v-uchniv-syndrom-defitsytu-uvahy-i-hiperaktyvnosti-6528.html
https://vseosvita.ua/news/yak-rozpiznaty-v-uchniv-syndrom-defitsytu-uvahy-i-hiperaktyvnosti-6528.html


для перевірки здобувачів 

освіти засвоєння матеріалу. 

 

14 03.04 1. Підготовка конспектів 

уроків. 

2. Корекція календарно – 

тематичного планування. 

 

 

 

 


