
Ковельський фаховий медичний коледж  

Волинської обласної ради  

 

ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА  

Музичук Любові Олександрівни на період карантину з 06.04.2020р по 24.04.2020р. 

 

№ 

п/п 

Дата Професійне удосконалення та самоосвіта Примітка 

Організаційна діяльність Методична діяльність Підвищення 

кваліфікації/Самоосвіта 
1 2 3 4 5 6 

1.  06.04 1.Доповнення індивідуального плану 

роботи викладача на період до 24.04. 

2020 року. 

2. Зареєструватися на базі сервісу 

Google Classroom для організації та 

проведення дистанційного навчання 

студентів І-ІІ курсів спеціальності 

223 Медсест-ринство (освітня 

програма Лікувальна справа) та І 

курсу спеціальності 223 

Медсестринство (освітня програма 

Акушерська справа). 

1.Підбір завдань (тестів) і розсилка 

методичних матеріалів для студентів             

І-ІІ курсів спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) та                 

І курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Акушерська справа). 

2. Консультація он-лайн для студентів                 

ІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа)            

групи "А" в мережі Viber. 

1.Опрацювання фахової 

літератури 

 

2.  07.04 1.Корекція календарно-тематичного 

планування. 

1.Підбір завдань для студентів ІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

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

(факультатив). 

2. Розсилка завдань для студентів І-ІІ курсів 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа) та І курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Акушерська справа) на платформу 

Classroom. 

3. Консультації онлайн зі студентами ІІ 

курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) групи 

А" і "Б" з питань підготовки до ЗНО в мережі 

Classroom. 

1.Ознайомлення із змістом 

вебінару на каналі Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v= 

VGMUonUTas щодо організації 

та проведення дистанційного 

навчання за допомогою сервісу 

Google Classroom. 

 

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


1 2 3 4 5 6 

3.  08.04 1.Консультування студентів та 

батьків у телефонному режимі. 

2. Створення відео інструкції для 

студентів щодо прикріплення фото 

до завдання Classroom та 

відправлення на перевірку 

викладачу. 

1.Підбір і розміщення теоретичного 

матеріалу та практичних завдань з 

української мови для студентів І-ІІ курсів 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа). 

2. Опрацювання матеріалу з інтернет-

ресурсів з української мови та української 

мови з професійним спрямуванням щодо 

урізноманітнення завдань для дистанційного 

навчання студентів. 

  

4.  09.04  1.Рекомендація вдало підібраних роликів з 

української мови для студентів вище 

вказаних груп. 

2.Зворотний зв'язок зі студентами І курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа) групи "А" та             

ІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) групи 

"А" і "Б" (збір виконання практичних 

завдань, відповідей на тестові завдання та 

виставлення оцінок). 

1.Опрацювання фахової літерату-

ри з метою підготовки завдань 

для ЗНО. 

 

5.  10.04 1.Консультація онлайн зі студентами 

ІІІ курсу спеціальності 223 Медсест-

ринство (освітня програма 

Лікувальна справа)  групи "А" з 

питань підготовки до екзамену з 

української мови за професійним 

спрямуванням в мережі Zoom. 

1. Зворотний зв'язок зі студентами ІІ курсів 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

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

та І курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) групи 

"А" (збір виконання практичних завдань, 

відповідей на тестові завдання та 

виставлення оцінок). 

1.Опрацювання фахових журна-

лів. 

2. Ознайомитись із змістом чер-

гового (№8) інформаційного віс-

ника (в електронному варіанті) 

"Освітня траєкторія"  

http:/nmc-vfpo.com/wp-content/ 

uploads/2020/04/gazeta/osvitnya-

traektoriya-kviten-2020.pdf 

 

6.  13.04  1. Розсилка завдань для студентів І курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа) групи "А" та ІІ 

курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) групи 

"А" і "Б" на платформу Classroom. 

2.Екзамен з української мови за професійним 

1.Ознайомлення з тезами виступу 

О. Шарова "Університети та 

коледжі продовжують дистанцій-

не навчання"  

https://m.facebook.com/groups/ 

769157383262189?view=permalink 

8id=141828887168236?sfnsn=mo 

 

https://m.facebook.com/groups/


спрямуванням у студентів ІІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа) групи "А" на 

платформі Zoom. 

7.  14.04 1.Консультації для батьків студентів 

щодо стану дистанційного навчання. 

2.Моніторинг стану дистанційного 

навчання студентів І курсу групи "А" 

спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) 

та ІІ курсу групи "А" і "Б" 

спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна 

справа). 

1.Пошукова робота в мережі інтернет щодо 

удосконалення дистанційного навчання. 

2.Розміщення завдань для студентів І курсу 

групи "А" спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) та ІІ 

курсу групи "А" і "Б" спеціальності 223 

Медсестринство (освітня програма 

Лікувальна справа) на платформі Classroom. 

  

8.  15.04 1.Аналіз журналу обліку дистанцій-

ного навчання студентів І курсу 

спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Акушерська 

справа). 

1.Підготовка та розміщення завдань з 

української мови (факультатив) для 

студентів ІІ курсу групи "А" і "Б" 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа). 

2. Консультації онлайн зі студентами ІІ 

курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) групи 

А" і "Б" з питань підготовки до ЗНО в мережі 

Classroom. 

1.Опрацювання статті Зої Киях 

"Розвиток професійних навичок 

педагога-запорука професійної 

компетентності студентів" 

 

9.  16.04  1. Зворотний зв'язок зі студентами ІІ курсів 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

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

(збір виконання практичних завдань, 

відповідей на тестові завдання та 

виставлення оцінок). 

2.Індивідуальні консультації для студентів, 

які не виходять на зв'язок (без поважних 

причин), та їх батьків. 

  

10.  17.04   1.Переглянути онлайн-курс 

"Організація освітнього середо-

вища засобами Google Classroom" 

(відео: 

 

 



1 2 3 4 5 6 

    https://youtube/FZpWz5W28Ew) 

з метою (навіть початківцю) 

розпочати дистанційне навчання 

у світі інформаційних технологій. 

 

11.  21.04  1.Підбір відеороликів та рекомендацій для їх 

перегляду студентами ІІ курсів спеціальності 

223 Медсестринство (освітня програма 

Лікувальна справа) групи «А» і «Б» з метою 

якісної підготовки до ЗНО. 

2. Підготовка і розміщення теоретичного 

матеріалу та практичних завдань з 

української мови для студентів І-ІІ курсів 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа). 

1. Ознайомлення із змістом листа 

МОН № 19-2/3 від 16.04.2020р. 

«Щодо проведення підсумкового 

оцінювання та організованого 

завершення 2019/2020 навчаль-

ного року». 

 

12.  22.04 1. Консультація онлайн зі студентами 

ІІІ курсу спеціальності 223 Медсест-

ринство (освітня програма Лікуваль-

на справа)  групи "Б" з питань 

підготовки до екзамену з української 

мови за професійним спрямуванням 

в мережі Zoom. 

1. Систематизація теоретичного матеріалу, 

підготовка тестових завдань з української 

мови (факультатив) для студентів ІІ курсу 

групи «А» і «Б» спеціальності 223 Мед-

сестринство (освітня програма Лікувальна 

справа) та розміщення їх на платформі 

Classroom. 

1.Ознайомитись з інформацією 

щодо електронної медіатеки 

http://nmcbook.coom.ua (містить 

понад 300 найменувань підручни-

ків, навчальних посібників, 

відеолекцій тощо). 

2. Прослухати виступ в.о. Мініст-

ра освіти і науки Любомири 

Мандзій у прямому ефірі на 

Facebook – сторінці МОН «Про 

завершення 2019/2020 навчаль-

ного року та оцінювання під час 

карантину». – 22.04 о 16-00 

 

13.  23.04  1. Екзамен з української мови за 

професійним спрямуванням у студентів           

ІІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа)             

групи "Б" на платформі Zoom. 

1.Ознайомлення з інформацією 

МОН України щодо рекоменда-

цій освітянам: в умовах 

карантину вести всі записи та 

нотатки, щоб після закінчення 

карантину заповнити журнали. 

http://osvita.ua/school/72854  

 

14.  24.04 1.Консультування студентів та їх 

батьків в онлайн-режимі. 

2. Моніторинг стану дистанційного 

 1.Опрацювання фахової 

літератури з метою підготовки 

тренувальних завдань для ЗНО 

 

https://youtube/FZpWz5W28Ew
http://nmcbook.coom.ua/
http://osvita.ua/school/72854


навчання студентів І курсу групи 

«А» та ІІ курсу групи «А» і «Б» 

спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна 

справа). 

студентів ІІ курсу спеціальності 

223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа).  

Про особливості проведення ЗНО 

у 2020 році 

https://testportalgov.ua/shho-

vidomo-pro-daty-provedennya-zno-

2020/ 

http://osvita.ua/test/73266  

 

https://testportalgov.ua/shho-vidomo-pro-daty-provedennya-zno-2020/
https://testportalgov.ua/shho-vidomo-pro-daty-provedennya-zno-2020/
https://testportalgov.ua/shho-vidomo-pro-daty-provedennya-zno-2020/

