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ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА СПЕЦДСЦИПЛІН
БОЛОТОВОЇ ДАР’Ї МИХАЙЛІВНИ
на період березень-квітень 2020 року
№

Що планується

Період виконання

Навчальна робота
1.

Розробка

та

розміщення

на

сайті

навчального закладу конспектів лекцій

Постійне оновлення
протягом терміну

для здобувачів освіти ДПЗЛ за курсами з
предмету «Гальма рухомого склад»
2.

Розробка

та

розміщення

на

сайті

навчального закладу конспектів лекцій

Постійне оновлення
протягом терміну

для здобувачів освіти ДПЗЛ за курсами з
предмету «ПТЕ та інструкцій»
3.

Розробка

та

розміщення

на

сайті

навчального закладу конспектів лекцій

Постійне оновлення
протягом терміну

для здобувачів освіти ДПЗЛ за курсами з
предмету «Організація роботи квиткових
кас»
4.

Розробка та розміщення завдань на сайті

Постійне оновлення

навчального закладу для перевірки знань

протягом терміну

учнів (самоконтроль) за темами опорних
конспектів та за предметами.
5.

Проведення
відповіді

на

онлайн

консультацій

електроні

листи

та

учнів

Кожний вівторок та
четвер протягом

терміну

(dasha.bolotova@ukr.net)
Дидактична робота
1.

Систематизація дидактичного матеріалу

Кожна п’ятниця

до уроків з предметів «Гальма рухомого

протягом терміну

складу» та «ПТЕ та інструкції»
2.

Систематизація дидактичного матеріалу Кожну середу протягом
до уроків з предмету «Організація роботи

терміну

квиткових кас»
3.

Розробка перевірочних робіт для учнів за
курсами

та

предметами

Протягом терміну

після

відновлення очного навчання
4.

Удосконалення

конспектів

уроків

з

Протягом терміну

предметів «Гальма рухомого складу»,
«ПТЕ та інструкції», «Організація роботи
квиткових кас»
5.

Корекція

календарно-тематичного

Протягом терміну

планування на 2020-2021 навчальний рік
Самоосвіта
1.

Проходження

дистанційних

курсів

10.03-30.03

«Електронне портфоліо – індивідуальна
траєкторія успіху педагога»
2.

Робота з платформою дистанційного
навчання

https://prometheus.org.ua/

Протягом терміну

та

https://www.ed-era.com/
3.

Повторення
проведення

матеріалу
ЗНО

у

з

закладах

порядку
освіти

Останній понеділок
терміну

https://dneprtest.dp.ua
4.

Опрацювання

науково-практичної

літератури для підвищення теоретичного

Протягом терміну

рівня знань
Гурткова робота
1.

Виклад онлайн завдань для членів групи

Протягом терміну

підтримки ДПЗЛ «DREAM TEAM» за
допомоги Telegram
2.

Розробка завдань для опрацювання на
засіданнях гуртка «ДИЗЕЛЬ»

Протягом терміну

