
Індивідуальний план роботи під час карантину 

  (27.04.2020 – 11.05.2020) 

вчителя початкових класів та образотворчого мистецтва Клочан О.О. 

№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітки 

1 27.04.2020  Корекція календарно – тематичногопланування 

Розробка  і розміщення в соціальній мережі( Viber) 

завдань для учнів 1 класу, та для  учнів 6 класу з 

образотворчого мистецтва на період карантину. 

Поповнення блогу власними матеріалами 

 

 

https://1klasromahku.blo

gspot.com/ 

2 28.04.2020 Виховні бесіди в онлайн – режимі.              Онлайн 

консультація для батьків 1 класу  (Навчання в 

дистанційній формі) 

Розміщення завдань для учнів 7 класу з 

образотворчого мистецтва. 

Опрацювання фахової літератури 

 

3 29.04.2020 Опрацювання інструкцій та методичних 

рекомендацій щодо викладання образотворчого 

мистецтва  під час карантину 

Розробка та упорядкування завдань для учнів1 

класу на період карантину. 

Перегляд блогів вчителів НУШ. 

 

4 30.04.2020 Онлайн консультація для батьків1 класу 

Виготовлення дидактичного матеріалу НУШ 

Поповнення блогу вчителя власними матеріалами 

Перегляд вебінарів 

https://1klasromahku.blo

gspot.com/ 

Освітній проект «На 

урок» 

5 04.05.2020 Розробка та упорядкування завдань для учнів1 

класу на період карантину. 

Розміщення завдань для учнів 1, та 5 класу 

( соціальна мережа Viber) 

Опрацювання фахової літератури 

 

6 05.05.2020 Опрацювання додаткової науково-популярної 

літератури для підвищення теоретичного та 

наукового рівня . 

Підбір і розробка завдань для перевірки учнів на 

засвоєння матеріалу 

Освітній проект 

«Всеосвіта» 

7 06.05.2020 Опрацювання теми ««Сучасні підходи успішного 

розвитку творчих здібностей молодших школярів»  

Розміщення завдань для учнів 1класу 

( соціальна мережа Viber) 

Створення презентацій до уроків математики та 

письма 

 

 

 

8 07.05.2020 Добірка дидактичного матеріалу до уроків у 1  

класі 

Онлайн консультації з батьками учнів 

Перегляд вебінарів 

 

Освітній проект «На 

урок» 

9 08.05. 2020 Перегляд інформаційно-методичної літератури 

«Сучасні підходи успішного розвитку здобувачів 

освіти НУШ» 

Підбір текстів для читання учнями з батьками 

 



Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі 

 

Індивідуальний план самоосвіти під час карантину 

  (16.03.2020 – 03.04.2020) 

вчителя початкових класів та образотворчого мистецтва Клочан О.О. 

№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітки 

1 17.03.2020  Реєстрація на сайті https://vseosvita.ua/webinar 
Планування самоосвітньої діяльності у 

відповідності до плану науково-методичної 

роботи 

 

2 18.03.2020 Опрацювання теми «Визначення факторів та 

чинників, що впливають на підвищення 

ефективності процесу виховання у молодших 

школярів ціннісного ставлення до людини»   

https://pidruchniki.com/115
3052435020/pedagogika/rez
ultati_protsesu_vihovannya 

 

3 19.03.2020 Опрацювання інструкцій та методичних 

рекомендацій щодо викладання під час карантину 

 

4 20.03.2020 Перегляд вебінару «Як організувати дистанційне 

навчання за допомогою онлайн ресурсів» 

Освітній проект «На 

урок» 

5 23.03.2020 Перегляд вебінару «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання під час 

карантину» 

Освітній проект «На 

урок» 

6 24.03.2020 Перегляд практичного інтенсиву «ІНТЕРНЕТ-

РЕСУРСИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ» 

 

Освітній проект «На 

урок» 

7 25.03.2020 Опрацювання теми «Традиційні батьківські збори 

– це немодно. Олена Фіданян про те, як київські 

школи шукають новий формат співпраці з 

батьками» 

https://nus.org.ua/articles/tr
adytsijni-batkivski-zbory-tse-
nemodno-yak-kyyivski-
shkoly-shukayut-novyj-
format-spivpratsi-z-
batkamy/ 

8 26.03.2020 Опрацювання теми «Цеглинка за цеглинкою: як 

використовувати LEGO на уроках» 

https://osvitoria.media/expe
rience/tseglynka-za-
tseglynkoyu-yak-
vykorystovuvaty-lego-na-
urokah/ 

9 27.03.2020 Створення блогу вчителя  

10 30.03.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами   

11 31.03.2020 Робота з  дидактичною літературою НУШ  

 

12 01.04.2020 Виготовлення та упорядкування дидактичного 

матеріалу 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar
https://pidruchniki.com/1153052435020/pedagogika/rezultati_protsesu_vihovannya
https://pidruchniki.com/1153052435020/pedagogika/rezultati_protsesu_vihovannya
https://pidruchniki.com/1153052435020/pedagogika/rezultati_protsesu_vihovannya
https://nus.org.ua/articles/tradytsijni-batkivski-zbory-tse-nemodno-yak-kyyivski-shkoly-shukayut-novyj-format-spivpratsi-z-batkamy/
https://nus.org.ua/articles/tradytsijni-batkivski-zbory-tse-nemodno-yak-kyyivski-shkoly-shukayut-novyj-format-spivpratsi-z-batkamy/
https://nus.org.ua/articles/tradytsijni-batkivski-zbory-tse-nemodno-yak-kyyivski-shkoly-shukayut-novyj-format-spivpratsi-z-batkamy/
https://nus.org.ua/articles/tradytsijni-batkivski-zbory-tse-nemodno-yak-kyyivski-shkoly-shukayut-novyj-format-spivpratsi-z-batkamy/
https://nus.org.ua/articles/tradytsijni-batkivski-zbory-tse-nemodno-yak-kyyivski-shkoly-shukayut-novyj-format-spivpratsi-z-batkamy/
https://nus.org.ua/articles/tradytsijni-batkivski-zbory-tse-nemodno-yak-kyyivski-shkoly-shukayut-novyj-format-spivpratsi-z-batkamy/
https://osvitoria.media/experience/tseglynka-za-tseglynkoyu-yak-vykorystovuvaty-lego-na-urokah/
https://osvitoria.media/experience/tseglynka-za-tseglynkoyu-yak-vykorystovuvaty-lego-na-urokah/
https://osvitoria.media/experience/tseglynka-za-tseglynkoyu-yak-vykorystovuvaty-lego-na-urokah/
https://osvitoria.media/experience/tseglynka-za-tseglynkoyu-yak-vykorystovuvaty-lego-na-urokah/
https://osvitoria.media/experience/tseglynka-za-tseglynkoyu-yak-vykorystovuvaty-lego-na-urokah/


13 02.04.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами  

14 03.04.2020 Опрацюввання інтернет ресурсів що 

знадобляться на уроках 

https://nus.org.ua/articles/1
0-onlajn-resursiv-shho-
znadoblyatsya-na-urokah/ 

15 06.04.2020 Перегляд вебінару «З чого розпочати дистанційне 

навчання. Найпростіші онлайн-сервіси та 

покрокова інструкція. 

 

16 07.04.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами https://1klasromahku.blogsp 

17 08.04.2020 Форми та методи подання матеріалу в умовах 

дистанційного навчання 

 

18 09.04.2020 Робота з Інтернет ресурсами Classtime https://www.classtime.com/
library 

19 10.04.2020 Перегляд вебінару «Виготовлення та 

упорядкування дидактичного матеріалу» 

 

20 13.04.2020 Робота з Інтернет ресурсами Classtime https://www.classtime.com/
library 

21 14.04.2020 Створення презентацій до онлайн уроків  

22 15.04.2020 Підбір завдань та відеороликів відповідно до  тем 

уроків. 

 

23 16.04.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами  

24 17.04.2020 Опрацювання теми «Онлайн ресурси для 

дистанційного навчання учнів 1 класу» 

 

25 21.04.2020 Опрацювання фахової літератури  

26 22.04.2020 Упорядкування папки класного керівника.  

27 23.04.2020 Пошук, відбір та перегляд вебінарів.  

28 24.04.2020 Підбір і розробка завдань для перевірки 

засвоєння матеріалу учнями. 

 

https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-urokah/
https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-urokah/
https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-urokah/
https://www.classtime.com/library
https://www.classtime.com/library
https://www.classtime.com/library
https://www.classtime.com/library


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний план самоосвіти під час карантину 

  (06.04.2020 – 24.04.2020) 

вчителя початкових класів та образотворчого мистецтва Клочан О.О. 

№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітки 

1 06.04.2020 Перегляд вебінару «З чого розпочати дистанційне 

навчання. Найпростіші онлайн-сервіси та 

покрокова інструкція. 

 

2 07.04.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами https://1klasromahku.blogsp 

3 08.04.2020 Форми та методи подання матеріалу в умовах 

дистанційного навчання 

 

4 09.04.2020 Робота з Інтернет ресурсами Classtime https://www.classtime.com/
library 

5 10.04.2020 Перегляд вебінару «Виготовлення та 

упорядкування дидактичного матеріалу» 

 

6 13.04.2020 Робота з Інтернет ресурсами Classtime https://www.classtime.com/
library 

7 14.04.2020 Створення презентацій до онлайн уроків  

8 15.04.2020 Підбір завдань та відеороликів відповідно до  тем 

уроків. 

 

9 16.04.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами  

10 17.04.2020 Опрацювання теми «Онлайн ресурси для 

дистанційного навчання учнів 1 класу» 

 

11 21.04.2020 Опрацювання фахової літератури  

12 22.04.2020 Упорядкування папки класного керівника.  

13 23.04.2020 Пошук, відбір та перегляд вебінарів.  

14 24.04.2020 Підбір і розробка завдань для перевірки 

засвоєння матеріалу учнями. 

 

 

https://www.classtime.com/library
https://www.classtime.com/library
https://www.classtime.com/library
https://www.classtime.com/library
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