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Індивідуальний план роботи  

під час карантину з 12.03 – 3.04.2020 

викладача української мови і літератури ДПЗЛ Денисенко О.М. 

№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітка 

 

1 12.03 Розробка завдань для учнів І, ІІ курсу з 

української мови і літератури, 

розміщення на сайті навчального 

закладу 

Підручник 

Скачати 10-klas-

ukrajinska-mova-

avramenko-2018.pdf  

Скачати 10-klas-

ukrajinska-literatura-

avramenko-2018.pdf  

2 13.03 Розробка завдань для учнів ІІІ курсу з 

української мови і літератури, 

розміщення на сайті навчального 

закладу 

Підручник 

Скачати 11-klas-

ukrajinska-literatura-

avramenko-2019.pdf  

 

3 16.03 Онлайн консультації з учнями та 

батьками з питань індивідуального 

навчання 

 

4 17.03 1.Складання схем та таблиць з 

української мови для учнів ІІІ курсу 

2.Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного 

навчання) 

 

5 18.03 Перевірка контрольних робіт з мови І 

курс; 

 

Контрольне есе 

на тему: « 

Наголос – душа 

слова» 

6 19.03 Опрацювання фахової літератури Ж-л «Дивослово» 

7 20.03 Онлайн консультації з учнями ІІІ курсу 

(підготовка до ЗНО) 

Перегляд відео уроку 

на YouTube 

ОСВІТОРІЯ 

.Підготовка до 

ЗНО.Онлайн курс 

«Лайфхаки з 

української…» 

 

8 23.03 1. Упорядкування папки самоосвіти  

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2018.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2018.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2018.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf


2. Онлайн консультації з учнями з 

питань індивідуального навчання 

9 24.03 1.Проведення методичної роботи ( 

написання протоколів методичної 

комісії суспільно-гуманітарних 

дисциплін) 

2. Онлайн консультації з учнями з 

питань індивідуального навчання 

 

10 25.03 1.Розробка тестів з української мови 

(Підготовка до ЗНО, тема 

«Морфологія») 

2.Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного 

навчання) 

 

11 26.03 Розміщення додаткових завдань для 

учнів І курсу ( соціальна мережа Viber) 

 

12 27.03  Поповнення кабінету дидактичними 

матеріалами та наочністю. 

 

13 30.03 Розробка тестів з української мови 

(Підготовка до ЗНО, тема 

«Лексикологія») 

 

14 31.03 1.Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного 

навчання) 

2. Створення презентації з теми « 

Написання власного висловлення» 

 

15 1.04  Розробка наочних матеріалів з 

української літератури. 

 

16 2.04 1. Продовжити розробляти 

та  підбирати матеріали до тематичної 

перевірки знань учнів. 

2. Онлайн консультації з учнями ІІІ 

курсу (підготовка до ЗНО) 

 

 

Перегляд відео уроку 

на YouTube 

Класифікація 

помилок. Відеоурок з 

рубрики "ЗНО - це 

просто!" 

 

17 3.04 Розробка тестів з української мови 

(Підготовка до ЗНО, тема «Синтаксис») 

 

 

 


