
Індивідуальний план роботи під час карантину 
27.04.2020 – 11.05.2020)  

Асистента вчителя Гладун Олени Анатоліївни 

№ Дата Зміст роботи  Примітки 
Вставити посилання з 
поясненнями,завданнями 

1 27.04.2020 1. Упорядкування 
портфоліо учнів. 
2. Спільно з вчителем 
розробка і 
розміщення на сайті 
школи завдань для 
учнів на період 
карантину(перегляд 
відеофайлів, обчислення 
виразів) 
3.Розробка і розміщення 
на сайті завдань для 
інклюзії. 
4.Онлайн консультація 
для батьків 
(Навчання в дистанційній 
формі) 

08.00-09.00 
09.00-11.00 
11.00-12.00 
 
12.00-14.00 
 
18.00-19.00 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

2 28.04.2020 1. Робота зі шкільною 
документацією. 
2. Спільно з вчителем 
продовжити 
розробляти та підбирати 
матеріали до 
дистанційного навчання 
школярів 6 класу  та 
розміщення матеріалу на 
сайті закладу. 
3. Онлайн консультація 
для батьків дітей з 
ООП 
( Навчання в дистанційній 
формі) 

08.00-09.00 
09.00-11.00 
 
12.00-14.00 
18.00-19.00 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

3 29.04.2020 1. Ознайомлення з 
новинками педагогічної 
 
літератури. 
2. Виготовлення 
дидактичного матеріалу 
для інклюзивного 
навчання. 
3. Внесення оновлених 
даних до ІПР. 

9.00 -10.00 
10.00-11.00 
11.00 –12.00 
11.00-12.30 
12.30-14.00 
18.00-19.00 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 



4. Розміщення завдань 
для учнів 6 класу на 
сайті закладу, у Viber 
5. Індивідуальні 
консультації для учнів 6 
класу 
класу в онлайн – режимі. 

4 30.04..2020 1. Робота з методичною 
літературою. 
2. Підбір матеріалу для 
учнів 6 класу, підбір 
матеріалу для інклюзії. 
3. модифікація 
навчального плану. 
4. Дистанційна онлайн- 
консультація . 

08.00 –09.00 
09.00-11.00 
12.00-13.00 
18.00-19.00 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

5 04.052020 1 Виготовлення 
індивідуальних завдань . 
2.Перегляд вебінару 
«Підтримка дітей з 
особливими освітніми 
потребами: практичні 
поради». 
3. Індивідуальні 
консультації для учнів 6 
класу в онлайн – режимі 

9.00 – 10.30 
10.30 -12.00 
12.00-13.55 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

6 05.052020 1. Розробка педагогічних 
порад та пам&#39; яток 
 
батькам. 
2 Індивідуальні 
консультації для учнів 6 
класу в онлайн – режимі 

9.00 – 10.30 
10.30 -13.45 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

7 06.05.2020 1.Опрацювання 
додаткової науково- 
популярної літератури 
для учнів 6 класу 
в онлайн – режимі 

9.00 –10-30 
10-30-13.45 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

8 07.05.2020 1. Розробка дидактичного 
матеріалу для 
 
роботи в класі з дітьми. 
2. Перегляд 
інформаційно-
методичної 
літератури «Сучасні 
підходи успішного 
розвитку творчих 
здібностей 

9.00 – 10.00 
10.00 -13.45 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 



  
 
 

     
 

 

 

школярів»; 
3. Індивідуальні 
консультації для учнів 6 
класу в онлайн – режимі 

9 08.05.2020 1.Добірка дидактичного 
матеріалу для дітей з 
 
ООП до уроків. 
2.Перегляд вебінару 
«Розвитoк різних видів 
пам’яті в школярів » 
3. Індивідуальні 
консультації для учнів 6 
класу в онлайн – режимі 

9.00 – 10.30 
10.30 –12.00 
12.00 –13.55 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

10 11.05.2020 1. . Підготовка до онлайн 
– консультацій в умовах 
навчання в дистанційній 
формі 
3. Підготовка 
дидактичних матеріалів 
для 
дітей з ООП. 

9.00 – 10.00 
10.00–11.30 
11.00 -13.45 

Viber, месендж, у 
телефонному 
режимі. 

     
     
     
     


