
ІНДИВІДУЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ З 13.03 ПО 11.05 2020 РОКУ 

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НВР ТА ВИКЛАДАЧА 

СПЕЦДИСЦИПЛІН 

БОНДАРЕНКО ДАР’Ї ВОЛОДИМИРІВНИ 

 

№ 

п/п 

Що планується виконати? Період виконання 

1.  Онлайн зв’язок з лідерами учнівського 

самоврядування через програму Zoom. 

Щопонеділка протягом 

терміну 

2.  Оновлення сторінки у соцмережах – 

Facebook, Іnstagram. 

Постійно 

протягом терміну 

3.  Участь у педагогічних нарадах через 

програму Zoom. 

Щовівторка та у разі 

необхідності 

4.  Проходження дистанційно курсів 

підвищення кваліфікації викладачів 

професійно – теоретичної підготовки на 

базі БІНПО м. Біла Церква. 

Щодня онлай -заняття у 

період з 31.03. по 03.04. 

2020 р. 

5.  Написання курсової роботи відповідно 

обраної теми «Сучасний теоретичний 

урок». 

Постійно 

протягом терміну і до 

12.06.2020 

6.  Онлайн – курс першої домедичної 

допомоги від Safety Park. 

26.03 – 29.03. 2020 р. 

з 10:00 до 12:00 

7.  Оновлення порт фоліо. Постійно 

протягом терміну 

8.  Онлайн та телефонний зв’язок з учнями 

пільгової категорії. 

Постійно 

протягом терміну 

9.  Удосконалення конспектів уроків з 

предметів «Технічне креслення» та 

«Управління та ТО тепловозів». 

Постійно 

протягом терміну 

10.  Профорієнтаційна робота в онлай - режимі. 

Консультування абітурієнтів через 

соціальні сторінки, сайт навчального 

закладу чи у телефонному режимі.  

Постійно 

протягом терміну 

11.  Оновлення матеріалу у рубриці «Виховна 

робота» на сайті навчального закладу. 

Постійно 

протягом терміну 



12.  Участь у Марафоні групових кар'єрних 

консультацій від фахівців регіонального 

проекту «Dnipro Career Hub» для 

мешканців Дніпропетровської області. 

Щодня о 18:30 з 21.04. – 

30.04.2020 р. 

13.  Взяти участь у челенджі  "Маю час - 

розповідаю про професію" від НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області. 

Кінець квітня початок 

травня 2020 року 

14.  Виклад індивідуальних завдань для 

учасників рою «Залізничний» у створеній 

групі Telegram – «Джура – 2020». 

Постійно 

протягом терміну 

15.  Оновлення тестових завдань з предметів 

«Технічне креслення» та «Управління та 

ТО тепловозів». 

Постійно 

протягом терміну 

16.  Участь у онлайн-тренінгі Soft Skills з 

успішного працевлаштування населення 

різної вікової категорії. 

 

28.04 – 30. 04 2020 р. 

 

 

Заст. директора з НВР                                      Д.В.Бондаренко 


