
Індивідуальний план роботи під час карантину 

  (27.04.2020 –11.05.2020) 

 вчителя української мови та літератури Ромашківського КЗЗСО 

Поляк Надії Іванівни 

 
№ з/п Дата  Зміст роботи  Час роботи  Примітки  

1 27.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань 

для учнів 5, 6 класів з 

української мови та літератури 

на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання (за потреби). 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури 

учнями 5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 

5кас: & 44, впр. 516.  

2. Українська 

література 5 клас: 

дати відповіді на 

питання. 

3. Українська мова 6 

клас: & 42, впр. 482. 

4. Українська 

література 6 клас: 

тестові завдання. 

2 28.04.2020 1. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури 

учнями 5-6 класів. 

2. Он-лайн консультації з учнями 

5-6 класів щодо виконання 

завдань. 

3. Консультація для батьків учнів 

5-6 класів. 

8.30 –10.00 

 

 

10.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 14.20 

 

3 29.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань 

для учнів 5, 6 класів з 

української мови та літератури 

на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури 

учнями 5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас: скласти діалог. 

2. Українська 

література 5 клас: 

написати твір-

характеристику. 

3. Українська мова 6 

клас: впр. 483. 

4. Українська 

література 6 клас: 

дати відповіді на 

питання. 

4 30.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань 

для учнів 5, 6 класів з 

української мови на платформі 

Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури 

учнями 5-6 класів. 

4.  Робота зі шкільною 

8.30 – 10.00 

 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Українська мова 5 

клас: записати 

речення за поданими 

схемами. 

2. Українська мова 6 

клас: написати твір. 

 

 



документацією. 14.00 – 14.20 

5 04.05.2020 1. Розробка та розсилка завдань 

для учнів 5, 6 класів з 

української мови та літератури 

на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури 

учнями 5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 

5кас: виконати 

завдання.   

2. Українська 

література 5 клас: 

прочитати повість. 

3. Українська мова 6 

клас: & 43, впр. 487. 

4. Українська 

література 6 клас: 

виразно читати одну з 

гуморесок. 

6 05.05.2020 1. Опрацювання фахової 

літератури.  

2.  Вивчення інструктивно-

методичних матеріалів.  

3. Продовжити розробляти та   

   підбирати матеріали до 

тематичної   

   перевірки знань школярів. 

8.30 –10.00 

10.00 – 12.00 

 

12.00 – 14.20 

 

7 06.05.2020 1. Розробка та розсилка завдань 

для учнів 5, 6 класів з 

української мови та літератури 

на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури 

учнями 5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас: написати 

контрольний переказ. 

2. Українська 

література 5 клас: 

виконати тести. 

3. Українська мова 6 

клас: с. 218, впр. 491. 

4. Українська 

література 6 клас: 

прочитати гумореску 

свого улюбленого 

автора. 

8 07.05.2020 1. Розробка та розсилка завдань 

для учнів 5, 6 класів з 

української мови на платформі 

Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури 

учнями 5-6 класів. 

4.  Робота зі шкільною 

документацією. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас: виконати 

завдання. 

2. Українська мова 6 

клас:робота над 

помилками, 

допущеними у творі. 

 

9 08.05.2020 1. Поповнення кабінету роздат-

ковим матеріалом та наочністю. 

2. Он-лайн консультації з учнями 

5 класу.  

8.30 – 10.00 

 

10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 

 



3. Робота зі шкільною 

документацією 

4. Підбір текстів для аудіювання. 

13.00 – 14.20 

 

 

План самоосвіти вчителя української мови та літератури  

Ромашківського КЗЗСО 

Поляк Надії Іванівни  

під час карантину 

(17.03.2020 – 03.04.2020) 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата  Зміст роботи  

1 17.03 Перегляд вебінару «Як організувати дистанційне 

навчання за допомогою найпростіших онлайн-

ресурсів». 

Освітній проект 

«На урок» 

2 18.03 Перегляд вебінару «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання під час 

карантину». 

Сайт 

«Всеосвіта» 

3 19.03 Підбір і розробка завдань для перевірки засвоєння 

матеріалу учнями. 

Опрацювання фахової літератури. 

Методична 

література 

4 20.03 Створення блогу вчителя.  

5 23.03 Поповнення блогу вчителя власним матеріалом.  

6 24.03 Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших 

педагогічних проблем у відповідності до науково-

методичної теми «Підвищення грамотності учнів 

на уроках української мови та літератури шляхом 

використання інноваційних технологій». 

 

7 25.03 Ознайомлення з матеріалами Лілії Король «Ігри на 

уроках української мови 6-7 класи». 

Освітній проект 

«На урок» 

8 26.03 Опрацювання теми «Шляхи формування 

компетентностей учнів». 

 

9 27.03 Опрацювання педагогічної періодичної преси з 

теми «Методичні підходи до збагачення мовлення 

учнів». 

Інтернет 

джерела 

10 30.03 Виготовлення дидактичного матеріалу для учнів 5 

класу з теми «Прсте ускладнен речення». 

 

11 31.03 Виготовлення дидактичного матеріалу для учнів 6 

класу з теми «Числівник». 

 

12 01.04 Поповнення блогу вчителя власним матеріалом.  

13 02.04 Опрацювання статей фахових журналів.  

14 03.04 Корекція календарно-тематичних панів.  

 



Індивідуальний план роботи під час карантину 

  (06.04.2020 – 24.04.2020) 

 вчителя української мови та літератури Ромашківського КЗЗСО 

Поляк Надії Іванівни 

 
№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Час роботи Примітки 

1 06.04.2020  1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови та 

літератури на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20  

1. Українська мова 

5кас.    

2. Українська 

література 5 клас. 

3. Українська мова 6 

клас.  

4. Українська 

література 6 клас. 

2 07.04.2020 1. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

2. Он-лайн консультації з учнями 5-6 

класів щодо виконання завдань. 

3. Консультація для батьків учнів 5-6 

класів. 

8.30 –10.00 

 

 

10.00 – 12.00 

 

12.00 – 14.20 

  

3 08.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови та 

літератури на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас. 

2. Українська 

література 5 клас. 

3. Українська мова 6 

клас. 

4. Українська 

література 6 клас. 

4 09.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови на 

платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.  Робота зі шкільною документацією 

( упорядкування папки виховних  

заходів  класного керівника). 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас. 

2. Українська мова 6 

клас. 

 

 

5 10.04.2020 1. Консультація для батьків учнів 5-6 8.30 – 10.00  



класів. 

2. Он-лайн консультації з учнями 6 класу.  

3. Робота зі шкільною документацією 

(упорядкування папки виховних  

заходів  класного керівника). 

4. Підготовка роздаткового матеріалу. 

 

10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 

 

 

13.00 – 14.20 

6 13.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови та 

літератури на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20  

1. Українська мова 

5кас.    

2. Українська 

література 5 клас. 

3. Українська мова 6 

клас.  

4. Українська 

література 6 клас. 

7 14.04.2020 1. Опрацювання фахової літератури.  

2.  Вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів.  

3. Продовжити розробляти та   

   підбирати матеріали до тематичної   

   перевірки знань школярів. 

8.30 –10.00 

10.00 – 12.00 

 

12.00 – 14.20 

 

8 15.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови та 

літератури на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас. 

2. Українська 

література 5 клас. 

3. Українська мова 6 

клас. 

4. Українська 

література 6 клас. 

9 16.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови на 

платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.  Робота зі шкільною документацією. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас. 

2. Українська мова 6 

клас. 

 

 

10 17.04.2020 1. Поповнення кабінету роздатковим 

матеріалом та наочністю. 

2. Он-лайн консультації з учнями 5 класу.  

3. Робота зі шкільною документацією 

4. Підбір текстів для аудіювання. 

8.30 – 10.00 

 

10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 

13.00 – 14.20 

  



11 20.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови та 

літератури на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.Співпраця з батьками з питань 

контролю за виконанням учнями 

завдань дистанційного навчання. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20  

1. Українська мова 

5кас.    

2. Українська 

література 5 клас. 

3. Українська мова 6 

клас.  

4. Українська 

література 6 клас. 

12 21.04.2020 1. Поповнення кабінету дидактичними 

матеріалами та наочністю. 

2. Підбір текстів для оцінювання вмінь 

читання мовчки. 

3. Робота зі шкільною документацією. 

8.30 –10.00 

 

10.00 – 12.00 

 

12.00 – 14.20 

 

13 22.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови та 

літератури на платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4. Індивідуальні консультації для учнів, 

які потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній формі  

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.00 

 

 

13.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас. 

2. Українська 

література 5 клас. 

3. Українська мова 6 

клас. 

4. Українська 

література 6 клас. 

14 23.04.2020 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 

5, 6 класів з української мови на 

платформі Гугл класрум. 

2. Он-лайн консультації з учнями і 

батьками з питань дистанційного 

навчання. 

3. Перевірка виконання завдань з 

української мови та літератури учнями 

5-6 класів. 

4.  Робота зі шкільною документацією. 

8.30 – 10.00 

 

 

10.00 – 11.00 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

1. Українська мова 5 

клас. 

2. Українська мова 6 

клас. 

 

 

15 24.04.2020 1. Підготовка конспектів уроків. 

2.Корекція календарно-тематичного 

планування. 

3. Упорядкування документації класного 

керівника  

 

8.30 – 11.00 

11.00 – 12.00 

 

12.00 – 14.20 
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