
Ковельський фаховий медичний коледж  

Волинської обласної ради  

 

ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА  

Музичук Любові Олександрівни на період карантину з 12.03.2020р по 03.04.2020р. 

 

№ 

п/п 

Дата Професійне удосконалення та самоосвіта Примітка 

Організаційна діяльність Методична діяльність Підвищення 

кваліфікації/Самоосвіта 
1 2 3 4 5 6 

1.  12.03 1. Ознайомитись з Наказом МОН 

України "Про запровадження три-

тижневого карантину у всіх закладах 

освіти з 12.03.2020р." 

2. Опрацювати інформацію, розміще-

ну на сайті коледжу (матеріали 

педради від 11.03.2020р.), щодо 

роботи закладу на період карантину.  

   

2.  13.03 1. Інструктаж батьків та студентів 

щодо організації дистанційної форми 

та надання роз'яснювальної інформа-

ції про виконання завдань дистанцій-

ного навчання у Viber – групах та 

інших соціальних мережах. 

1. Робота з документацією. 

Складання індивідуального плану викладача 

на період карантину. 

2. Розміщення завдань для дистанційної 

форми навчання на коледжевому сайті та 

надання роз'яснювальної інформації щодо їх 

виконання батькам і студентам у відповідній 

Viber – групі. 

  

3.  16.03 1. Інструктаж студентів та батьків 

щодо правильного користування сай-

том коледжу та іншими соціаль-ними 

інтернет – ресурсами під час 

карантину. 

1. Корегування тематичного планування на    

ІІ семестр. 

2. Власна розробка та пошук в інтернет-

мережі цікавих матеріалів і відеоуроків для 

дистан-ційної форми навчання студентів І 

курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Акушерська справа). 

3. Написання планів з української мови та 

пошук в інтернет-мережі цікавих матеріалів 

для дистанційної форми роботи студентів І-ІІ 

курсів спеціальності 223 Медсестринство 

1.Ознайомлення з рекоменда-

ціями МОН України щодо 

дистанційної форми навча-ння 

під час карантину 

 



(освітня програма Лікувальна справа). 

4. Розміщення на сайті коледжу та у Viber – 

групах матеріалів до тем календарного 

планування для студентів І курсу спеціально- 

сті 223 Медсестринство (освітня програма  

Акушерська справа) та І-ІІ курсів спеціально-

сті 223 Медсестринство (освітня програма  

 

   Лікувальна справа) дистанційної форми 

навчання під час карантину і надання 

роз'яснювальної інформації щодо їх 

виконання у відповідних Viber – групах. 

  

4.  17.03  1. Розроблення завдань та пошук в інтернет-

мережі додаткової інформації, рекомендацій 

щодо дистанційної форми навчання студентів 

І-ІІ курсів спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа та 

Акушерська справа) під час карантину 

відповідно до тем занять, запланованих 

календарним планом на 2019/2020 н.р. 

 

2. Розміщення додаткових завдань для 

студентів І-ІІ курсів до занять з української 

мови, української мови за професійним 

спрямуванням у відповідних Viber – групах та 

надання роз'яснювальної інформації щодо їх 

виконання. 

 

3. Написання планів для занять з української 

мови за професійним спрямуванням (І курс 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Акушерська справа) 

 

 

 

 

 

 

1. Опрацювання статті Алли 

Марценюк "Інноваційно-інфор-

маційні технології під час 

викладання української мови і 

літератури". 

 



1 2 3 4 5 6 

5.  18.03  1.Індивідуальна дистанційна робота  щодо 

виконання завдань з української мови у Viber 

– групі зі студентами І курсу спеціальності 

223 Медсестринство (освітня програма 

Лікувальна справа). 

2. Розміщення теоретичного матеріалу та 

практичних завдань з української мови для 

студентів І-ІІ курсів спеціальності 223 Мед-

сестринство (освітня програма Лікувальна 

справа) на сайті коледжу та у відповідних 

Viber – групах. 

3. Аналіз виконаних студентами практичних 

завдань, відповідей на тести, виставлення  їм 

оцінок за 16 – 18 березня. 

1. Вивчення досвіду передових 

вчителів і науковців щодо 

дистанційного навчання. 

 

6.  19.03  1. Підготовка і розміщення матеріалів з 

української мови за професійним спрямуван-

ням для студентів І курсу спеціальності 223 

Медсестринство (освітня програма Акушерсь-

ка справа) на сайті коледжу. 

2. Зворотний зв'язок зі студентами ІІ курсу 

груп "А" і "Б" через Viber, gmail (збір викона-

них завдань, відповідей на тести та виставле-

ння оцінок). 

1. Переглянути вебінар 

"Створення онлайного освітнього 

середовища під час карантинних 

заходів" 

https://www.youtube.com/watch?v= 

NQQgPvz7Sc. 

 

7.  20.03  1.Індивідуальні консультації для студентів ІІ 

курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) групи 

"А" через Viber та gmail щодо виконання 

завдань дистанційно. 

2. Зворотній зв'язок зі студентами студентів І 

курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Акушерська справа) - збір 

виконаних практичних завдань, відповідей на 

тести та виставлення оцінок. 

1.Участь у вебінарі "Викорис-

тання  сервісу Zoom для 

проведення дистанційних занять" 

на сайті naurok.com.ua 

 

8.  2303 1.Рекомендації для студентів та їх 

батьків щодо дистанційної освіти 

(список корисних посилань) 

https://lubchenko-tetyana.blogspot.com 

1.Підготовка і розміщення матеріалів з 

української мови за професійним спрямува-

нням для студентів І курсу спеціальності            

223 Медсестринство (освітня програма 

1.Участь у вебінарі на онлайн-

платформі "Всеосвіта" (Тема: 

"Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчан-

 

https://www.youtube.com/watch?v=
https://lubchenko-tetyana.blogspot.com/


/2020/03/blog-post.html Акушерська справа) на сайті коледжу. ня під час карантину". 

9.  24.03 1.Опрацювати інструкцію щодо 

роботи з сервісом Zoom. 

1.Підготовка і розміщення матеріалів з 

української мови для студентів І-ІІ курсів 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа) на сайті коледжу 

2. Підготовка і розміщення матеріалів з 

української мови за професійним спрямува-

нням для студентів І курсу спеціальності 

Акушерська справа згідно з розкладом. 

3. Зворотний зв'язок зі студентами І курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Акушерська справа) - збір 

виконаних практичних завдань, відповідей на 

тести та виставлення оцінок. 

  

10.  25.03  1.Розміщення на сайті коледжу та у Viber – 

групах матеріалів до тем календарного 

планування з української мови для студентів 

ІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) груп 

"А" і "Б". 

2. Зворотний зв'язок зі студентами І-го курсу 

спеціальності Лікувальна справа (групи "А") 

та ІІ курсу – груп "А" і "Б" (збір виконаних 

практичних завдань, відповідей на тести та 

виставлення оцінок).   

1. Переглянути вебінар "Як 

зберегти психічне здоров'я в 

умовах соціальної ізоляції". 

https:/vseosvita.ua/vebinar/ak-

zberegti-psihicne-zdorova-v-

umovah-socialnoi-izolaci-169.html 

 

11.  26.03  1.Індивідуальні консультації для студентів, 

які потребують допомоги під час навчання 

дистанційній формі. 

2. Власна розробка та пошук в інтернет-

мережі цікавих матеріалів і відеороликів для 

дистанційної форми навчання студентів І 

курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Акушерська справа). 

1.Опрацювання методичної 

літератури. 
 

12.  27.03 1.Зареєструватися у групі "Методисти 

ЗФПО", створеній для обміну 

досвідом та обговорення актуальних 

питань. 

1.Індивідуальні консультації для студентів. 

2. Корегування програм, планів та інших 

навчально-методичних матеріалів на ІІ 

семестр 2019-2020н.р.  

 

1.Опрацювання методичної 

 літератури https://vseosvita.ua 

 

 

https://vseosvita.ua/


1 2 3 4 5 6 

13.  30.03  1.Індивідуальні консультації для студентів, 

які потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній форми. 

2. Підготовка і розміщення теоретичного 

матеріалу та практичних завдань з української 

мови за професійним спрямуванням для 

студентів І курсу спеціальності 223 Медсест-

ринство (освітня програма Акушерська 

справа) та ІІ курсу спеціальності 223 Мед-

сестринство (освітня програма Лікувальна 

справа), І курсу спеціальності 223 Медсест-

ринство (освітня програма Лікувальна справа) 

на сайті коледжу та у відповідних Viber –

групах 

1.Участь у вебінарі на онлайн – 

платформі "Всеосвіта" (Тема: 

"Використання онлайн-тестів для 

організації дистанційного навча-

ння"). 

 

1 2 3 4 5 6 

14.  31.03  1.Створення інтерактивних тестів з 

української мови за професійним спрямува-

нням для студентів І курсу спеціальності            

223 Медсестринство (освітня програма 

Акушерська справа). 

2. Підготовка і розміщення теоретичного 

матеріалу та практичних завдань з української 

мови (факультатив) для студентів ІІ курсу  

групи "А" і "Б" спеціальності 223 Медсест-

ринство (освітня програма Лікувальна справа) 

1.Опрацювання методичної 

літератури. 

 

 

15.  01.04  1.Індивідуальні консультації для студентів, 

які потребують допомоги під час навчання на 

дистанційній формі. 

1. Переглянути вебінар "Створен-

ня онлайнового освітнього сере-

довища під час карантинних 

заходів"https://www.youtube.com/ 

watch?v=NQQgPvz7Sc.  або  

"З чого розпочати дистанційне 

навчання. Найпростіші онлайн -

сервіси та покрокова інструкція" 

(сайт "Всеосвіта"). 

 

16.  02.04 1.Ознайомитись з онлайн – 

платформами для дистанційного 

навчання. Відбір веб-сервісів для 

1. Зворотний зв'язок зі студентами ІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа)  груп "А" і "Б" 

1. Переглянути підсумки тижня в 

освіті: головні події (група 

"Методисти ЗФПО") 

 

https://www.youtube.com/%20watch?v=
https://www.youtube.com/%20watch?v=


дистанційного навчання. (збір виконаних практичних завдань, 

відповідей на тести та виставлення оцінок). 

2.Оновлення навчальних матеріалів на сайті 

коледжу для студентів І курсу групи "А" 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа).  

17.  03.04 1.Корекція календарно-тематичного 

плану. 

1. Зворотний зв'язок зі студентами І-го курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа) групи "А" (збір 

виконаних практичних завдань, відповідей на 

тести та виставлення оцінок).   

2.Індивідуальні консультації для студентів         

І курсу спеціальності Лікувальна справа             

групи "А", які потребують допомоги під час 

навчання в дистанційній формі. 

  

 


