
Індивідуальний план роботи під час карантину 

                   (24.02.2021 –31.03.2021)

         вихователя групи продовженого дня 

                      Жмурик Юлії Петрівни 

Дата Зміст роботи    Час
робо
ти

   Примітки

24.02

1. Ознайомлення із нормативними 
документами стосовно карантину.
 2. Корегування календарно – тематичного 
планування на ІІ семестр 2020-2021 н.р.
  3. Участь у флешмобі, присвячений 150 р. 
Лесі Українки.

9.00-
13.00

Сайти ВРУ, МОН України   

https://
www.facebook.com/
100026854816415/videos/
739938713577949

25.02

 1. Приєднання до груп у мобільному 
додатку Viber для взаємозв’язку із батьками
і учнями ГПД. 
2.Онлайн інформування батьків і вихованців
ГПД щодо навчання під час карантину. 

Соціальні мережі

26.02
1. Робота з шкільною документацією. 
2. Санітарна обробка кабінету.
 3. Онлайн консультація батьків і учнів ГПД 
щодо врегулювання законодавством 
України питання застосування технологій 
дистанційного навчання в освітньому 
процесі. 

Положення про 
дистанційне навчання 
Лист МОН № 1115 від 
08.09.2020 року 

01.03

1. Підготовка матеріалів для проведення 
дистанційних освітньо-виховних годин з 
учнями ГПД з теми «Будь обережним на 
дорозі».
2. Розробка педагогічних порад та пам’яток 
батькам і учням. 

Соціальні мережі

02.03

1. Підготовка матеріалів для проведення 
дистанційних освітньо-виховних годин з 
учнями ГПД.
2. Розміщення інформації у додатку Viber. 

Інтернет-ресурси



 3. Онлайн консультація для батьків і учнів 
щодо дистанційної форми навчання.

03.03
1.Розробка і розміщення в соціальній 
мережі  м/ф «Уроки обережності» про 
правила користування  побутовими 
приладами.
2.Консультація батьків на платформі Meet.

       Google Meet.

04.03
1.Перегляд інформації від Міністерства 
освіти і науки України.
2.Індивідульна бесіда з батьками в онлайн-
режимі. Бесіда «про обов’язки дітей у сім’ї »

Онлайн-платформа
   «Всеосвіта»

https://www.youtube.com/
watch?v=zRR0XiriGp4

05.03
1.Розміщення в соціальній мережі  Viber.
Рекомендації батькам «Як уберегти дитину 
від хвороб?»
2.Індивідуальна бесіда з батьками в онлайн-
режимі.  «Чому діти не дотримують своїх 
обіцянок»

  Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»

09.03

1.Шевченківські дні – читання поезій.
#  Шевченко  207  
2.Індивідуальна бесіда з батьками в онлайн-
режимі.
«Розповідь як любити дітей»

     Фейсбук

https://
www.facebook.com/
100012709595610/videos/
pcb.1193310967769212/11
93310267769282

10.03
1. Індивідуальна бесіда з батьками в 
онлайн-режимі. Десять ‘’золотих правил’’ 
виховання щасливих дітей.

 Інтернет-ресурси

https://kramschool18.e-
schools.info/pages/10-
zolotih-pravil-vihovannja-
schaslivih-dtej

11.03
1. Підготовка дидактичних матеріалів для 
проведення дистанційних освітньо-
виховних годин.      Соціальні мережі

12.03
1. Моніторинг  нормативно-правових 
документів стосовно карантину. 
2. Підготовка дидактичних матеріалів для 
проведення освітньо-виховних годин.  

      Наказ МОН  України 
№1115 від 08.09. 2020 
року

15.03
1. Підготовка дидактичних матеріалів для 
дистанційного ознайомлення за планом 
виховної роботи на ІІ семестр.  

Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»

16.03
1.«Практичні поради щодо організації 
дистанційного навчання під час карантину».     Соціальні мережі

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE207?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWdjKg_vFe6lRNqOxvwraIzU_XdYhqbTz0f0Gdo6MCxwuHckHIutqJGc1w3xvJCaI9Bdw6BY4mlDOTYbrbfpZhe4biAKjd6mPirpV9W9YyLfcV7XAOx0vbfkv72uCJVAAs&__tn__=*NK-R


17.03

1. Опрацювання методично - фахової 
літератури.    
2. Підготовка дидактичних матеріалів для 
дистанційного ознайомлення за планом 
виховної роботи на ІІ семестр. 

     Інтернет-ресурси

18.03

1. Підготовка дидактичних матеріалів для 
дистанційного ознайомлення за планом 
виховної роботи на ІІ семестр.
 2. Участь дітей у акції ‘’Поспішайте робити 
добро’’.

Онлайн платформа 
Рrometheus
    

19.03
1.Підготовка до Міжнародного дня щастя.
2.Відео ролик «Міжнародний день щастя»

   Інтернет-ресурси

https://
www.facebook.com/
100026854816415/videos/
757429671828853

29.03

1.Розміщення в соціальній мережі  Viber 
презентації  «Ми - українці».
2.Індивідуальна  бесіда з батьками в 
онлайн-режимі.

   Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»

30.03
1.Розміщення в соціальній мережі  Viber
2. Індивідуальна  бесіда з батьками в 
онлайн-режимі.  «Людська гідність 
формується з дитинства»

    Онлайн-платформа
    «Всеосвіта»

31.03
1. Підготовка матеріалів для проведення 
дистанційних освітньо-виховних годин з 
учнями ГПД. Розміщення інформації у 
додатку Viber.   

2. Перегляд Язиката Хвеська. Українська 

народна казка

     Інтернет-ресурси

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


