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Індивідуальний план роботи під час карантину з 12.03 – 03.04.2020 

 викладача української мови і літератури ДПЗЛ Коношко Ю.Є.      

                 ІІ курс, група № 14  

№ п/п   Дата   Зміст роботи   Примітка  

1 12.03 Розробка завдань для учнів ІІ курсу з 

української мови і літератури, розміщення 

на сайті навчального закладу 

Підручник 

Скачати 10-

klasukrajinska-

movaavramenko-

2018.pdf Скачати 

10-

klasukrajinska-

literaturaavramen

ko-2018.pdf 

2 13.03 Онлайн консультування щодо технічних 

можливлстей надсилання ДЗ учнями. 

Організація здачі відеовірша напам’ять.  

Варіант здачі 

поезій у Viber : 

1.Напам’ять  

1поезія П. 

Тичини (на 

вибір),  

2. Напам’ять  

1поезія Є. 

Плужника(на 

вибір) 

3. Напам’ять  

1поезія М. 

Рильського(на 

вибір) 

Поезії 

представлені в 

підручнику 



 

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 ІІ курсу 

2.Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного 

навчання) 

 

5 18.03 Перевірка контрольних робіт з мови ІІ 

курс 

Контрольне есе з 

української мови 

на тему: « Що 

потрібно робити, 

щоб здійснилася 

мрія?» та 

контрольної 

роботи за темою 

«Морфологічна 

норма» 

6 19.03 Опрацювання фахової літератури Ж-ли 

«Дивослово», 

«Відкритий 

урок» 

7 20.03 1.Упорядкування папки самоосвіти 

2. Онлайн консультації з учнями з питань 

індивідуального навчання 

 

8 23.03 1.Онлайн-зустрічі з членами методичної 

комісії суспільно-гуманітарних 

дисциплін  

2. Онлайн консультації з учнями з питань 

індивідуального навчання 

 

9 24.03 Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного 

навчання) 

 

10 25.03 1. Розміщення додаткових завдань для 

учнів ІІ курсу ( соціальна мережа Viber) 

 



2. Розробка самодиктантів з тематикою 

професійного спрямування для учнів      

ІІ курсу, групи 14 

11 26.03 Методична робота над поповненням 

дидактичними матеріалами та наочністю. 

 

12 27.03 1.Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного 

навчання) 

 

13 30.03 Створення презентації з теми                          

« Написання власного висловлення» 

 

14 31.03 Розробка наочних матеріалів з 

української літератури. 

 

15 01.04 Продовжити розробляти та підбирати 

матеріали до тематичної перевірки знань 

учнів. 

 

16 02.04 Онлайн консультації з учнями ІІ курсу. 

Перегляд відеоуроку на YouTube . 

Класифікація помилок. 

Контрольна 

робота з 

української 

літератури з 

теми 

«Розстріляне 

відродження» 

17 03.04 Розробка тестів з української мови (тема 

«Синтаксис») 

 

Індивідуальний план роботи під час карантину з 12.03 – 03.04.2020 

 викладача предмета «Мистецтво» ДПЗЛ Коношко Ю.Є.      

                 І курс, групи № 11, 12 (згідно розкладу) 

№ п/п   Зміст роботи   Примітка  

1 Розробка завдань для учнів І курсу з предмета 

«Мистецтво», розміщення на сайті навчального 

закладу: 

  

 

 

Підручник Скачати 

https://image.slideshar

ecdn.com/10-11-klas-

mistectvo-masol-2018-

190916130014/95/1-1-

638.jpg?cb=15686389

91 



2 Онлайн консультування щодо технічних 

можливлстей надсилання ДЗ учнями.  

Організація здачі практикумів.  

Здача виконаних 

практикумів на 

електронну пошту 

викладача  

3 Онлайн консультації з учнями та батьками з 

питань індивідуального навчання . 

 

4 1.Складання схем та таблиць з предмета для 

учнів І курсу  

2.Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного навчання) 

 

5 Перевірка практикумів, КР та конспектів з 

предмета 

Контрольна 

робота  

Письмово в зошитах 

дати відповіді на 

завдання ст 206-

207(за прикладом ст. 

88- 89) 

6 Опрацювання фахової літератури Ж-ли «Дивослово», 

«Відкритий урок» 

7 1.Упорядкування папки самоосвіти 

2. Онлайн консультації з учнями з питань 

індивідуального навчання 

 

8 1.Онлайн-зустрічі з членами методичної комісії 

суспільно-гуманітарних дисциплін  

2. Онлайн консультації з учнями з питань 

індивідуального навчання 

 

9 Робота з навчальною документацією (заповнення 

журналів теоретичного навчання) 

 

10 1. Розміщення додаткових завдань для учнів 

(соціальна мережа Viber) 

2. Розробка презентацій за темами предмета 

«Мистецтво»  І курс, групи 11,12 

Робота з веб-

ресурсами 

11 Методична робота над поповненням 

дидактичними матеріалами та наочністю. 

Робота з веб-

ресурсами 



12 1.Робота з навчальною документацією 

(заповнення журналів теоретичного навчання) 

 

13 Створення презентації з теми 7  «Художня 

спадщина України»  

 

14 Розробка наочних матеріалів з предмета 

«Мистецтво» 

 

15 Продовжити розробляти та підбирати матеріали 

до тематичної перевірки знань учнів. 

 

16 Онлайн консультації з учнями ІІ курсу. Перегляд 

відеоуроків на YouTube .  

 

 

           Викладач                                                   Ю.Є. Коношко  

  

 


