
Індивідуальний план роботи та самоосвіти під час карантину 

  (27.04.2020 – 11.05.2020) 

учителя математики Ромашківського КЗЗСО 

Дем’яненка Олександра Васильовича 
№/ 

п 

Дата  Зміст роботи  Час роботи Примітки  

1 27.04 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 6,7, 9, 10  

класів 

2. Перевірка самостійних 

робіт 6, 7, 9, 10 класи 

3. Перегляд вебінару 

«Розвиток уяви в різні вікові 

періоди. Практикум» 

9.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.40 

 

 

2 28.04 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 5,7,8, 9, 

10,11 класів. 

2.Перевірка самостійних 

робіт 5,7,8, 9, 10,11 класи 

3. Онлайн консультації з 

учнями 11 класу підготовка 

до ЗНО 

4. Перегляд вебінару  ««Друге 

дихання» в дистанційному 

навчанні: узагальнення та 

нові ідеї» 

9.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.30 

 

12:30 – 13:30 

 

 

3 29.04 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 5, 6, 7,8, 

9,11 класів. 

2. Перевірка учнівських 

самостійних робіт  (5, 6, 7,8, 

9,11 класи) 

3. Перегляд вебінару 

«Скринкасти, або форми і 

методи подачі навчального 

матеріалу під час 

дистанційного навчання» 

9.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.30 

 

4 30.04 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 5, 7, 8, 9, 10, 

11 класів. 

2. Перевірка учнівських 

самостійних робіт  (5, 7, 8, 9, 

10, 11 класи) 

3. Перегляд вебінару «Ігрові 

педагогічні прийоми: як 

пробудити в учнів інтерес до 

навчання» 

9. 00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.30 

 

5 04.05 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 6,7, 9, 10  

класів 

2. Онлайн консультації з 

9.00 – 10. 30 

 

 

10.30 – 11.00 

 



учнями і батьками  

3. Перевірка самостійних 

робіт 6, 7, 9, 10 класи 

4. Перегляд вебінару 

«Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних 

працівників. Можливості 

платформи "Всеосвіта" для 

дистанційного навчання» 

 

11.00 – 12.40 

 

6 05.05 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 5,7,8, 9, 

10,11 класів. 

2.Перевірка самостійних 

робіт 5,7,8, 9, 10,11 класи 

3. Онлайн консультації з 

учнями 11 класу підготовка 

до ЗНО 

4. Перегляд вебінару 

«Створення та ведення блогу 

на платформі «Всеосвіта»» 

9.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.30 

 

12:30 – 13:30 

 

 

7 06.05 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 5, 6, 7,8, 

9,11 класів. 

2. Перевірка учнівських 

самостійних робіт  (5, 6, 7, 8, 

9,11 класи) 

3. Перегляд вебінару 

«Мотивація до навчання під 

час карантину» 

9.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.30 

 

8 07.05 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 5, 7, 8, 9, 10, 

11 класів. 

2. Перевірка учнівських 

самостійних робіт  (5, 7, 8, 9, 

10, 11 класи) 

3. Перегляд вебінару 

«Онлайн-тести як інструмент 

перевірки знань в умовах 

дистанційного та 

стаціонарного навчання. Як 

зробити свої тести 

надсучасними» 

9. 00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.30 

 

9 08.05 1. Розробка та розсилка 

завдань для учнів 5, 6, 8, 10, 

11 класів. 

2. Перевірка учнівських 

самостійних робіт  (5, 6, 8, 10, 

11 класи) 

3. Перегляд вебінару 

«Онлайн-тести: принципи 

успішної взаємодії під час 

дистанційного навчання» 

9. 00- 10.00 

 

 

10.00 – 13.30 

 



 

План самоосвіти 

учителя математики Ромашківського КЗЗСО 

 Дем’яненка Олександра Васильовича 

з 06.04 по 24.04 

№ 

п/п 

Дата Зміст 

1 06.04 Перегляд вебінару «З чого розпочати дистанційне навчання. 

Найпростіші онлайн-сервіси та покрокова інструкція» 

2 07.04 Опрацювання фахової літератури з метою підготовки завдань 

для дистанційного навчання учнів  

3 08.04 Перегляд вебінару «Форми та методи подання матеріалу в 

умовах дистанційного навчання» 

4 09.04 Перегляд вебінару «Як налагодити ефективне онлайн-

навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах 

карантину» 

5 10.04 Перегляд вебінару «Життя і навчання під час карантину: 

практичні поради психолога» 

6 13.04 Опрацювання фахової літератури з метою підготовки завдань 

для дистанційного навчання учнів 

7 14.04 Перегляд вебінару «ClassDojo та інші інструменти для 

зворотного зв'язку» 

8 15.04 Опрацювання матеріалу з інтернет-ресурсів з предметів для 

урізноманітнення завдань для дистанційного навчання учнів 

9 16.04 Перегляд вебінару «Ефективний зворотний зв'язок онлайн: 

правила та інструменти» 

10 17.04 Перегляд вебінару «Креативний контент для дистанційного 

навчання» 

11 21.04 Опрацювання матеріалу з інтернет-ресурсів з предметів для 

урізноманітнення завдань для дистанційного навчання учнів 

12 22.04 Перегляд фахових матеріалів на порталі «Всеосвіта» 

13 23.04 Перегляд вебінару «Створення онлайнового освітнього 

середовища під час карантинних заходів» 

14 24.04 Перегляд фахових матеріалів на порталі «На урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План самоосвіти 

учителя математики Ромашківського КЗЗСО 

 Дем’яненка Олександра Васильовича 

з 17.03 по 03.04 

№ 

п/п 

Дата Зміст 

1 17.03 Реєстрація на платформі «Мій Клас». 

2 18.03 Освоєння платформи Classtime. Реєстрація. Створення тестів. 

3 19.03 Створення блогу вчителя на порталі «Всеосвіта» 

4 20.03 Перегляд вебінару «Як організувати дистанційне навчання за 

допомогою найпростіших онлайн-ресурсів» 

5 23.03 Перегляд вебінару «Практичні поради щодо організації 

дистанційного навчання під час карантину» 

6 24.03 Опрацювання фахової літератури з метою підготовки завдань 

для дистанційного навчання учнів 

7 25.03 Перегляд вебінару «Онлайн-тестування як форма контролю та 

підвищення якості знань» 

8 26.03 Перегляд вебінару «Організація навчання та дозвілля під час 

карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу» 

9 27.03 Перегляд вебінару «Організація дистанційного навчання за 

допомогою Google Класу» 

10 30.03 Перегляд вебінару «Використання онлайн-тестів для 

організації дистанційного навчання» 

11 31.03 Опрацювання матеріалу з інтернет-ресурсів з предметів для 

урізноманітнення завдань для дистанційного навчання учнів 

12 01.04 Перегляд фахових матеріалів на порталі «Всеосвіта» 

13 02.04 Перегляд вебінару «Розробка мобільних додатків у 

безкоштовних конструкторах» 

14 03.04 Перегляд вебінару «Гейміфікація уроку як засіб підвищення 

ефективності навчання» 

 

 

sanyok482@gmail.com 
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