
Індивідуальний план 

самоосвіти вчителя інформатики, трудового навчання,  

педагога – організатора на період карантину з 10.03 – 03.04 

Ромашківського КЗЗСО Іваненко Тетяни Дмитрівни 

Дата Зміст роботи Результат 

16.03. 1. Робота із шкільною документацією (попереднє 

коригування календарно-тематичного плану). 

2. Реєстрація на онлайн-платформах для вчителів 

(«На Урок», «Всеосвіта», «Ранок»). 

3. Розробка презентації для 5 класу на тему 

«Алгоритми з повтореннями» 

4. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 5 

класу у відеохостингу YouTube. 

 

 

https://virtualschool.bitrix24site.ua/ 

https://vseosvita.ua/site/friends 

https://naurok.ua/student/dashboard 

17.03. 1. Складання планів-конспектів з інформатики та 

трудового навчання для учнів 2-9 класів. 

2. Підготовка завдань та презентацій з 

інформатики для учнів 2-5 класів. 

3. Підбір відео уроків з інформатики для 2 класу. 

4. Підбір відео уроків з інформатики та трудового 

навчання для учнів 2-9 класів. 

 

18.03. 1. Складання планів-конспектів з інформатики 

для учнів 5 класу. 

2. Розробка презентації з інформатики для 5 класу 

«Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі 

Скретч». 

3. Розробка презентації з інформатики для 4 класу 

«Розвязок задач у середовищі програмування для 

дітей». 

 

19.03. 1. Складання планів-конспектів з інформатики, 

трудового навчання для 2-9 класів. 

2. Розробка презентацій для учнів 3 класу із 

вищезазначених предметів. 

3. Підготовка дидактичних матеріалів із предмету 

«Трудове навчання» для 6 класу. 

 

20.03. 1. Розробка онлайн-тестування з предмету  

https://virtualschool.bitrix24site.ua/
https://vseosvita.ua/site/friends
https://naurok.ua/student/dashboard


«Трудове навчання» для 9 класу. 

2. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 2 

та 5 класів. 

23.03. 1. Надання консультативної допомоги 

педагогічним працівникам , щодо наповнення 

навчальними матеріалами та здійснення 

зворотного зв’язку між усіма учасниками 

освітнього процесу в телефонному та он-лайн-

режимі. 

2. Участь у вебінарі «Практинчі поради щодо 

організації дистанційного навчання під час 

карантину» на онлайн-платформі «Всеосвіта» 

3. Корекція  виховного плану на ІІ семестр. 

 

24.03. 1. Пошукова робота в мережі Інтернет. 

2. Ознайомлення з новими нормативними 

документами. 

3. Дослідження досвіду передових вчителів і 

науковців. 

4. Розробка компетентнісних завдань для 

подальшого використання. 

 

25.03. 1. Розробка матеріалів  для інформаційних стендів 

кабінету. 

2. Допомога педагогічним працівникам щодо 

наповнення навчальними матеріалами сайту та 

власних блогів. 

3. Перегляд майстер - класів за реферальним 

посиланням «виготовлення великодніх писанок в 

різних техніках» 

4. Перегляд матеріалів про організацію STEM 

уроків. 

 

26.03. 1. Поповнення кабінету дидактичними 

матеріалами та наочністю. 

2. Допомога педагогічним працівникам щодо 

наповнення навчальними матеріалами сайту та 

 



власних блогів. 

3. Самоосвітня робота в мережі Інтернет. 

4. Опрацювання методичної літератури. 

5. Робота з шкільною документацією. 

27.03. 1. Наповнення матеріалами власного блогу. 

2. Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами педагога 

– організатора. 

 3. Ознайомлення з планом роботи на квітень 

місяць, корегування  щомісячного плану роботи 

педагога –організатора. 

4. Надання консультативної допомоги 

педагогічним працівникам , щодо наповнення 

навчальними матеріалами та здійснення 

зворотного зв’язку між усіма учасниками 

освітнього процесу в телефонному та он-лайн-

режимі. 

 

30.03. 1. Робота із шкільною документацією (попереднє 

коригування календарно-тематичного плану). 

2. Робота на онлайн-платформах для вчителів 

(«На Урок» та «Всеосвіта»). 

3. Розробка презентації для 5 класу на тему 

«Цикли з лічильником» 

4. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 5 

класу у відеохостингу YouTube. 

 

31.03. 1. Складання планів-конспектів з інформатики та 

трудового навчання  для учнів 2 - 9 класів. 

2. Підготовка завдань та презентацій з 

інформатики для учнів 2 - 9 класів. 

3. Підготовка завдань та презентацій з трудового 

навчання  для учнів 5 - 9 класів. 

4. Підбір відео уроків з інформатики та трудового 

навчання для учнів 5-9 класів. 

 

01.04. 1. Складання планів-конспектів з інформатики 

для учнів 2-5 класів. 

 



2. Наповнення матеріалами власного блогу. 

3. Підготовка відеоматеріалів для уроків із 

трудового навчання для учнів 5 – 9 класів. 

02.04. 1. Складання планів-конспектів з інформатики, 

трудового навчання  для учнів 5-9 класів. 

2. Розробка презентацій для учнів 3 класу із 

вищезазначених предметів. 

3. Підготовка дидактичних матеріалів із предмету 

«Трудове навчання» для 8 класу. 

 

03.04. 1. Розробка онлайн-тестування з предмету 

«Трудове навчання» для 8 класу. 

2. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 2 

та 5 класів. 

3. Упорядкування  зошита класного керівника. 

4. Робота із шкільною документацією 

(коригування календарно-тематичного плану). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Індивідуальний план 

самоосвіти вчителя інформатики, трудового навчання,  

педагога – організатора на період карантину з 06.04 – 24.04 

Ромашківського КЗЗСО Іваненко Тетяни Дмитрівни 

 

Дата Зміст роботи Результат 

06.04. 1. Підкоригувати календарно-тематичний план. 

2. Попрацювати на онлайн-платформі Classroom. 

3.Підготувати компетентнісні завдання для 5 

класу. 

4. Підібрати відео для уроків з інформатики для 

учнів 5 класу у відеохостингу YouTube. 

5. Розповсюдити матеріали та завдання на 

платформі Classroom для учнів 2 класу. 

 

07.04. 1. Розробити плани-конспекти з інформатики та 

трудового навчання для учнів 5 класу. 

2. Підготувати завдання та презентації з 

інформатики для учнів 2, 3, 4 та 5 класів. 

3. Підібрати відео для уроків з інформатики для 3 

класу. 

4. Підібрати відео для уроків з інформатики для 

учнів 4 класу. 

5. Розповсюдити  матеріали та завдання на 

платформі Classroom для учнів 3 та 5 класів. 

 

08.04. 1. Скласти плани-конспекти з інформатики для 

учнів 2 та 5 класів. 

2.  Наповнити матеріалами власний блог. 

3. Розповсюдити матеріали та завдання на 

платформі Classroom для учнів  5, 6 класів. 

 

09.04. 1. Складання планів-конспектів з трудового 

навчання  для учнів 6 класу. 

2. Розробити презентації для учнів 4 класу із 

вищезазначених предметів. 

 



3.Розповсюдити матеріали та завдання на 

платформі Classroom для учнів 9 та 4 класів. 

10.04. 1. Підібрати відео для уроків з інформатики для 

учнів 2 та 5 класів. 

2. Підкорегувати календарно-тематичний план. 

3. Розповсюдити  матеріали та завдання на 

платформі Classroom для учнів 2 та 5 класів. 

 

13.04. 1. Робота із шкільною документацією (попереднє 

коригування календарно-тематичного плану). 

2. Робота на онлайн-платформі Classroom. 

3.Підбір відео уроків з інформатики для учнів 5 

класу у відеохостингу YouTube. 

4. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 3, 5 класу. 

 

14.04. 1. Складання планів-конспектів з інформатики та 

трудового навчання  для учнів 5 класу. 

2. Підготовка завдань та презентацій з 

інформатики для учнів 2, 3, 4 та 5 класів. 

3. Підбір відео уроків з інформатики та трудового 

навчання для  11 класу. 

4. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 2, 

3, 4 та 5 класів. 

5. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 3, 5, 6 класів. 

 

15.04. 1. Складання планів-конспектів з інформатики 

для учнів 2 та 5 класів. 

2. Підготовка практичної роботи № 8 з 

інформатики для 5 класу. 

3. Розробка презентації з інформатики для 3 класу 

4. Наповнення матеріалами власного блогу. 

5.  Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 5, 6 класів. 

 

16.04. 1. Складання планів-конспектів з трудового 

навчання для 8 класу. 

2. Розробка презентацій для учнів 8 класу із 

 



вищезазначених предметів. 

3.Підготовка дидактичних матеріалів із предмету 

«Трудове навчання» для 8 класу. 

5. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 4, 9 класів. 

17.04. 1. Підбір матеріалів з предмету «Трудове 

навчання» для 7 класу. 

2. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 2 

та 5 класів. 

3. Робота із шкільною документацією 

(коригування  календарно-тематичного плану). 

4. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 2,  5 класів. 

 

21.04. 1. Складання планів-конспектів з інформатики 

для учнів 3 класу. 

2. Підготовка завдань та презентацій з 

інформатики для учнів 2, 3, 4 та 5 класів. 

3. Підбір відео уроків з інформатики для 3 класу. 

4. Підбір відео уроків з інформатики та технологій 

для учнів 2, 3, 4 та 5 класів. 

5. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 3, 5, 7 та 8 класів. 

 

22.04. 1. Складання планів-конспектів з інформатики 

для учнів 2 та 4 класів. 

2. Підготовка презентації для 4 класу. 

3. Підготовка матеріалів для учнів 5 класу для 

практичної роботи та тестування з пройденої 

теми. 

4. Наповнення матеріалами власного блогу. 

5. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 3, 5, 6, класів. 

 

23.04. 1. Складання планів-конспектів з трудового 

навчання  для учнів 7 класу. 

2. Розробка презентацій для учнів 7 класу із 

вищезазначених предметів. 

 



3.Підготовка дидактичних матеріалів із предмету 

«Трудове навчання» для 7 класу. 

4. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 4, 9 класів. 

24.04. 1. Підбір матеріалів з предмету «Трудове 

навчання» для 6 класу. 

2. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 2 

та 5 класів. 

3. Робота із шкільною документацією 

(коригування  календарно-тематичного плану). 

4. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 2, 5 класів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Індивідуальний план 

самоосвіти вчителя інформатики, трудового навчання,  

педагога – організатора на період карантину з 28.04 – 11.05 

Ромашківського КЗЗСО Іваненко Тетяни Дмитрівни 

Дата Зміст роботи Результат 

28.04. 1. Підкоригувати календарно-тематичний план. 

2. Попрацювати на онлайн-платформі Classroom. 

3.Підготувати компетентнісні завдання для 5 

класу. 

4. Підібрати відео для уроків з інформатики для 

учнів 5 класу у відеохостингу YouTube. 

5. Розповсюдження матеріалів та завдання на 

платформі Classroom для учнів 2 класу. 

 

29.04. 1. Розробити плани-конспекти з інформатики та 

трудового навчання для учнів 5 класу. 

2. Підготувати завдання та презентації з 

інформатики для учнів 2, 3, 4 та 5 класів. 

3. Підібрати відео для уроків з інформатики для 3 

класу. 

4. Підібрати відео для уроків з інформатики для 

учнів 4 класу. 

5. Розповсюдження  матеріалів та завдання на 

платформі Classroom для учнів 3 та 5 класів. 

 

30.04. 1. Складання плану-конспекту з інформатики для 

учнів 2 та 5 класів. 

2.  Наповнення матеріалами власного блогу. 

3. Розповсюдження матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів  5, 6 класів. 

 

01.05. 1. Складання планів-конспектів з трудового 

навчання  для учнів 6 класу. 

2. Розробка презентації для учнів 4 класу із 

вищезазначених предметів. 

3.Розповсюдження матеріалів та завдань на 

 



платформі Classroom для учнів 9 та 4 класів. 

04.05. 1. Підібрати відео для уроків з інформатики для 

учнів 2 та 5 класів. 

2. Підкорегувати календарно-тематичний план. 

3. Підготувати та розповсюдити завдання до 

контрольної роботи з інформатики для учнів 5 

класу на платформі Classroom. 

 

05.05. 1. Робота із шкільною документацією (попереднє 

коригування календарно-тематичного плану). 

2. Робота на онлайн-платформі Classroom. 

3.Підбір відео уроків з інформатики для учнів 5 

класу у відеохостингу YouTube. 

4. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 3, 5 класу. 

 

06.05. 1. Складання планів-конспектів з інформатики та 

трудового навчання  для учнів 5 класу. 

2. Підготовка завдань та презентацій з 

інформатики для учнів 2, 3, 4 та 5 класів. 

3. Підбір відео уроків з інформатики та трудового 

навчання для  11 класу. 

4. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 2, 

3, 4 та 5 класів. 

5. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 3, 5, 6 класів. 

 

07.05. 1. Складання планів-конспектів з інформатики 

для учнів 2 та 5 класів. 

2. Підготовка практичної роботи № 8 з 

інформатики для 5 класу. 

3. Розробка презентації з інформатики для 3 класу 

4. Наповнення матеріалами власного блогу. 

5.  Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 5, 6 класів. 

 

08.05. 1. Складання планів-конспектів з трудового 

навчання для 8 класу. 

2. Розробка презентацій для учнів 8 класу із 

 



вищезазначених предметів. 

3.Підготовка дидактичних матеріалів із предмету 

«Трудове навчання» для 8 класу. 

5. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 4, 9 класів. 

11.05. 1. Підбір матеріалів з предмету «Трудове 

навчання» для 7 класу. 

2. Підбір відео уроків з інформатики для учнів 2 

та 5 класів. 

3. Робота із шкільною документацією 

(коригування  календарно-тематичного плану). 

4. Розповсюдження  матеріалів та завдань на 

платформі Classroom для учнів 2,  5 класів. 

 

 


