
Індивідуальний планроботи та  самоосвіти  під час карантину 

 вчителя географії Вдовиченко В.М. 

  (17.03.2020 – 11.05.2020) 

№ 

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 Розробка і підбір матеріалів для дистанційного 

навчання 

Встановлення дистанційного зв’язку з учнями та 

батьками, налагодження оптимального засобу 

комунікації між учасниками освітнього процесу 

 

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 Участь в вебінарі «Викладання географії в умовах 

дистанційного навчання» 

Освітній проект «На 

урок» 

6 24.03.2020 Перегляд практичного інтенсиву «ІНТЕРНЕТ-

РЕСУРСИ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ» 

Освітній проект «На 

урок» 

7 25.03.2020 Упорядкування документації по самоосвіті 

Розсилання матеріалів та онлайн консультації з 

виконання учнями дистанційних завдань 

 

8 26.03.2020 Опрацювання інструкцій та методичних 

рекомендацій щодо проведення ЗНО . 

 

9 27.03.2020 Створення блогу вчителя 

Розсилання матеріалів та онлайн консультації з 

виконання учнями дистанційних завдань 

 

10 30.03.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами 

Участь у вебінарі «Інтерактивна взаємодія онлайн 

між учасниками освітнього процесу» 

  

11 31.03.2020 Робота з  дидактичною літературою  

Вивчення та підбір матеріалів з онлайн 

платформи «EdEra» 

 

 

12 01.04.2020 Виготовлення та упорядкування дидактичного 

матеріалу 

 

 

13 02.04.2020 Поповнення блогу вчителя власними матеріалами 

Розсилання матеріалів та онлайн консультації з 

виконання учнями дистанційних завдань 

 

14 03.04.2020 Опрацюввання інтернет ресурсів що 

знадобляться на уроках географії 
https://nus.org.ua/articles
/10-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  

17 08.04.2020 Опрацювання теми: «Форми та методи подання 

матеріалу в умовах дистанційного навчання» 

 

18 09.04.2020 Робота з Інтернет ресурсами Classtime  

19 10.04.2020 Перегляд вебінару «Виготовлення та 

упорядкування дидактичного матеріалу» 

Проєкт «Всеосвіта» 

20 13.04.2020 Робота з Інтернет ресурсами Classtime  

https://vseosvita.ua/webinar
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/


Опрацювання Закону “Про повну загальну 

середню освіту” від 13.03.20 

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 Робота з блогом. Участь в вебінарі «Розробка 

мобільних додатків у безкоштовних 

конструкторах» 

Освітній проект «На 

урок» 

25 21.04.2020 Опрацювання фахової літератури 

Індивідуальні онлайн консультації учнів 11 класу 

під час підготовки до ЗНО 

 

26 22.04.2020 Корекція календарного планування 

Робота з програмою «World Map Quiz» 

 

27 23.04.2020 Пошук, відбір та перегляд вебінарів.  

28 24.04.2020 Підбір і розробка завдань для перевірки 

засвоєння матеріалу учнями. 

 

29 27.04.2020 Розробка та розсилка завдань для учнів 6 -9 

класів з  географії. 

Опрацювання фахової літератури 

 

30 28.04.2020 Онлайн консультації  з учнями  з питань 

дистанційного навчання. 

Підготовка дидактичних карток з географії для 7 

класу. Перегляд блогів вчителів географії 

https://geografiysv.blogsp

ot.com/ 

31 29.04.2020 Розробка тестових завдань  для учнів 6-11 класів 

з географії, 5 класу з природознавства. 

Перевірка виконаних робіт. 

Поповнення папки дидактичними матеріалами. 

 

32 30.04.2020 Розробка та розсилка завдань для учнів 6-11 

класів  географії 

Перевірка учнівських тестових завдань (8,9 

класи) 

Перегляд вебінарів 

Проєкт «Всеосвіта» 

33 04.05.2020 Створення презентацій до уроків географії. 

Онлайн-консультації для дітей. Опрацювання 

фахової літератури. 

 

34 05.05.2020 Розробка нестандартних  уроків з географії у 7 

класі 

Робота з Інтернет ресурсами 

 

35 06.05.2020 Перевірка виконаних завдань учнями. 

Розробка завдань з географії. 

 

36 07.05.2020 Робота із шкільною документацією 

Розробка та розсилка завдань для учнів 6- 11 

класів з  географії. 

 

37 08.05.2020 Підбір завдань та відеороликів відповідно до  тем 

уроків. Перегляд вебінарів 

Проєкт «Всеосвіта» 

    

    

 

 

https://geografiysv.blogspot.com/
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