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ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА  

Музичук Любові Олександрівни на період карантину з 27.04.2020р по 11.05.2020р. 

 

№ 

п/п 

Дата Професійне удосконалення та самоосвіта Примітка 

Організаційна діяльність Методична діяльність Підвищення 

кваліфікації/Самоосвіта 
1 2 3 4 5 6 

1.  27.04 1.Корекція календарно-тематичного 

планування. 

 

1.Доповнення індивідуального плану роботи 

викладача на період до 11.05.2020р. 

 

1.Опрацювання фахової літера-

тури з метою підготовки завдань 

для дистанційного навчання 

студентів. 

2. Ознайомлення з нормативно- 

правовою базою щодо прове-

дення ЗНО з української мови та 

літератури у 2020 р., зокрема, з 

листом МОН України про 

перенесення строків проведення 

ЗНО. 

3. Опрацювання матеріалу з 

інтернет-ресурсів з української 

мови для урізноманітнення 

завдань щодо дистанційного 

навчання студентів. 

 

2.  28.04 1.Індивідуальні консультації для 

студентів ІІ курсу спеціальності 223 

Медсестринство (освітня програма 

Лікувальна справа), які потребують 

допомоги під час навчання 

дистанційній формі. 

1.Розміщення завдань для студентів І-ІІ 

курсів спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа) на 

платформі Classroom. 

  

3.  29.04  1.Підбір занять з української мови 

(факультатив) та їх розміщення на платформі 

Classroom для студентів ІІ курсу групи «А» і 

«Б» спеціальності 223 Медсестринство 

(освітня програма Лікувальна справа).   

1.Ознайомлення із основними 

тезами великого інтерв’ю               

в.о. МОН України Л. Мандзюк 

"Про відновлення роботи 

закладів освіти після карантину. 

 



План уряду / п’ять етапів виходу 

країни з карантину ". 

http://osvita.ua/news/73273  

4.  30.04   1.Прослухати виступ заступника 

МОН України Єгора Стадного 

«Завершення навчального року в 

університетах та коледжах» - 
30.04 о 14 00 

 

5.  04.05   1.Ознайомлення із виданням 

Практичного посібника «Онлайн 

викладання» (Методологія дис-

танційного навчання – практикум 

для вчителів, а також перелік 

безкоштовних програм, які 

дозволяють записати навчальні 

відеоролики та презентації): 

https://economistua.com/yak-

zapisati-video-z-ekranu-komp-

yutera-3-sposobi 

(як записати відео з екрана 

комп’ютера: 3 способи). 

 

6.  05.05 1.Дистанційні консультації з 

кураторами І курсу групи «А» та ІІ 

курсу групи «А» і «Б» щодо 

моніторингу стану дистанційного 

навчання окремих студентів. 

1.Систематизація теоретичного матеріалу, 

підбір практичних завдань з української 

мови (факультатив) для студентів ІІ курсу 

групи «А» і «Б» та розміщення їх на 

платформі Classroom. 

  

7.  06.05  1.Розсилка матеріалів методичного 

забезпечення з української мови для 

студентів ІІ курсу групи «А» спеціальності 

223 Медсестринства (освітня програма 

Лікувальна справа)                на e-meil. 

1. Опрацювання статті Олени 

Геращенко "Дистанційне 

навчання - одна з актуальних 

проблем освіти". 

 

8.  07.05  1.Зворотний зв’язок зі студентами ІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринства (освітня 

програма Лікувальна справа) - збір 

виконаних практичних завдань, відповідей 

на тестові завдання та виставлення оцінок. 

 

  

http://osvita.ua/news/73273
https://economistua.com/yak-zapisati-video-z-ekranu-komp-yutera-3-sposobi
https://economistua.com/yak-zapisati-video-z-ekranu-komp-yutera-3-sposobi
https://economistua.com/yak-zapisati-video-z-ekranu-komp-yutera-3-sposobi


1 2 3 4 5 6 

9.  08.05  1.Індивідуальні консультації для студентів ІІ 

курсу групи «А» спеціальності 223 Мед-

сестринства (освітня програма Лікувальна 

справа), які потребують допомоги у 

дистанційному навчанні. 

  

10.  11.05 1.Робота зі студентами І-ІІ курсів 

спеціальності 223 Медсестринства 

(освітня програма Лікувальна справа) 

щодо умов карантину. Моніторинг 

захворюваності. 

 1.Самостійна робота в мережі 

Internet. 

2. Опрацювання фахової літера-

тури для підвищення теоретич-

ного рівня при викладанні 

української мови. 

http://subject.com.ua/ 

textbook:/rus/index.htm/  

 

 

http://subject.com.ua/

