
Ковельський фаховий медичний коледж  

Волинської обласної ради  

 

ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА  

Музичук Любові Олександрівни на період карантину з 12.05.2020р по 22.05.2020р. 

№ 

п/п 

Дата Професійне удосконалення та самоосвіта Примітка 

Організаційна діяльність Методична діяльність Підвищення 

кваліфікації/Самоосвіта 
1 2 3 4 5 6 

1.  12.05  1.Доповнити індивідуальний план роботи на 

період продовження карантину. 

2. Підготовка і розміщення теоретичного 

матеріалу та практичних завдань з 

української мови для студентів І курсу групи 

«А» і студентів ІІ курсу групи «А» і «Б» 

спеціальності 223 Медсестринства (освітня 

програма Лікувальна справа) на платформі 

Classroom. 

1.Ознайомлення з основними 

тезами із прямого ефіру Єгора 

Стадного щодо завершення 

навчального року. 

 

2.  13.05 1.Моніторинг виконання студентсь-

ких завдань на дистанційному 

навчанні. 

 1.Участь у вебінарі «Як провести 

сесію онлайн»  

(автор Ольга Бернадська). 

 

3.  14.05 1. Оповіщення у групі Viber важливої 

інформації для батьків та студентів, 

контроль за виконанням завдань. 

 1.Перегляд вебінару «Правила 

дистанційної комунікації між 

учасниками освітнього процесу» 

(«На Урок»). 

 

4.  15.05  1.Індивідуальні консультації для студентів І 

курсу групи «А» спеціальності 223 Медсест-

ринства (освітня програма Лікувальна 

справа), які потребують допомоги у 

дистанційному навчанні. 

1.Перегляд вебінару «Проектна 

діяльність в умовах дистанційного 

навчання та карантину» 

(«Всеосвіта»). 

 

5.  18.05  1.Підготовка і розміщення методичних 

матеріалів з української мови (факультатив) 

для студентів ІІ курсу групи «А» на 

платформі Classroom. 

1.Опрацювання наказів, листів, 

методичних рекомендацій МОН 

України, виданих у період з 

11.05.2020р. по 18.05.2020р. 

 

6.  19.05  1.Підбір завдань з української мови 

(факультатив) та їх розміщення на платформі 

Classroom для студентів ІІ курсу групи «А» і 

1.Переглянути вебінар «Практичні 

поради щодо організації дистан-

ційного навчання під час 

 



«Б» спеціальності 223 Медсестринства 

(освітня програма Лікувальна справа).  

карантину» 
https://vseosvita.ua/webinar/prakticni-
poradi-sodo-organizacii-distanci-jnogo-

navcanna-pid-cas-karantinu-163.html 

7.  20.05   1.Опрацювання додаткової науко-

во-популярної літератури з метою 

підвищення теоретичного та 

наукового рівня. 

2. Ознайомлення з документами 

МОН України, що визначають 

графік проведення тестів та 

основних етапів ЗНО. 

http://osvita.ua/test/73686 та 

 "Освіта в умовах пандемії: МОН 

готує рекомендації на наступний 

навчальний рік" -  

https://www.ukrinform.ua/rubric-

society/3029517-osvita-v-umah-

pandemii-mon-gotue-recomendacii-

na-nastupnij-navcalnij-rik.html  

 

8.  21.05  1.Зворотний зв’язок зі студентами І курсу 

групи «А» та ІІ курсу групи «А» і «Б» 

спеціальності 223 Медсестринство (освітня 

програма Лікувальна справа) - перевірка 

виконаних практичних завдань, відповідей 

на тестові завдання та виставлення оцінок. 

  

9.  22.05 1.Заповнення електронного журналу 

навчання 

1.Підбір методичних матеріалів для 

дистанційного навчання студентів І курсу 

групи «А» спеціальності 223 Медсестринс-

тво (освітня програма Лікувальна справа) на 

наступний тиждень. 

1.Ознайомлення з нормативно-

правовою базою щодо проведення 

ЗНО з української мови та 

літератури 2020, зокрема з Листом 

МОН «Про використання 

приміщень ЗВО та ЗФПО для 

проведення ЗНО від 22.05.2020р.» 

№ 1/9-266. 

2.Переглянути матеріали групи 

«Методисти ЗФПО» - підсумки 

тижня в освіті: головні події. 
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