
Додаток № 1 до наказу № 23 

Від 12.03. 2020 року 

   

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

                                                                                    Директор                                           Віктор СТАРИЙ 

 

План заходів щодо виконання працівниками методичної, організаційно-

педагогічної роботи  на період карантину 
 

Дата Зміст роботи Форма 

проведення  

Результат  

12.03 1. Коригування освітнього процесу з урахуванням 

дистанційного навчання. 

2. Складання вчителями планів роботи та самоосвіти на 

період карантину. 

3. Підготовка до онлайн-уроків, перегляд методичної 

літератури. 

4. Онлайн-консультації з учителями-предметниками за 

потреби. 

5.Участь у вебінарі. «Створення онлайнового освітнього 

середовища під час карантинних заходів». 

Дистанційна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03 1. Керування ДН: моніторинг розміщення завдань для учнів 

у  мобільних додатках, соціальних мережах. 

2. Підготовка до онлайн-уроків, перегляд методичної 

літератури. 

3. Участь у засіданні АК. 

4. Участь у підготовці до відбору підручників для 7 класу. 

Дистанційна  

 

 

 

 

Протокол 

 

16.03 1. Керування ДН: вибір освітніх онлайн-платформ для 

впровадження дистанційного навчання. 

2. Розміщення завдань для учнів у вайбері. 

3. Онлайн-консультації з учителями-предметниками за 

потреби. 

Дистанційна  

 

 

 

17.03 1. Керування ДН: консультації в телефонному режимі з 

окремими вчителями (за потреби). 

2. Ознайомлення педагогічного колективу з нормативно-

правовим забезпеченням освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання. (методкабінет-онлайн у мережі  

Facebook). 

3. Робота зі шкільною документацією.  

4. Підготовка матеріалів на  виставку педагогічних знахідок 

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». 

Дистанційна 

 

 

 

 

 

 

Наказ 

 



18.03 1. Керування ДН: моніторинг охоплення учнів дистанційним 

навчанням. 

2. Створення презентації «Підготовка і перебіг  пробного 

ЗНО в умовах карантину». 

3. Робота зі шкільною документацією.  

Дистанційна 

 

 

 

 

 

Презентація 

Довідка, 

наказ 

19.03 1. Опрацювання основних положень Закону України «Про 

загальну середню освіту». 

2. Перегляд відеолекції В. Громового «Від контролю до 

культури якості та внутрішньої системи забезпечення 

якості».  

3. Методична робота: консультації з керівниками МО 

освітніх галузей щодо особливостей дистанційної освіти. 

4. Оформлення онлайн-стенду «Готуємось до ДПА та ЗНО» 

Дистанційна  

(5 годин)  + 

 

 

Очна  

 

 

20.03 1. Коригування освітнього процесу з урахуванням 

дистанційного навчання. 

2. Онлайн-консультації з учителями-предметниками за 

потреби. 

3. Перегляд відеолекції В. Громового «Три кити сучасної 

освіти: перевірка – моніторинг – аудит. Нові цінності та 

звички». 

Дистанційна 

 
 

23.03 1. Участь у вебінарі МОН з Любомирою Мандзій: 

− Як організувати дистанційну роботу вчителів? 

− Як виплачуватиметься зарплата педагогам? 

− Чи правомірні перевірки присутності вчителів у 

школах? 

2. Створення тестових завдань щодо дій в надзвичайних 

ситуаціях. 

Дистанційна 

 
 

24.03 1. Підготовка матеріалів для проведення весняних канікул в 

умовах карантину. 

2. Онлайн-консультація «Новий закон про середню освіту: 

відповідаємо на неочевидні запитання». 

3. Перегляд відеолекції В. Громового «Самооцінювання 

роботи школи: базові принципи, хибні уявлення, 

застереження і ризики» 

Дистанційна 

 
 

25.03 1. Участь учнів 11 у підготовці до ЗНО разом з МОН. Уроки 

на Youtube-каналі та на каналі «Рада». 

2. Консультація в телефонному режимі для вчителів 

фізкультури. «Дистанційне навчання з фізкультури на час 

карантину», сайт «Всеосвіта». 

3. Перегляд відеолекції В.Громового  «Інструменти 

оцінювання якості освіти на рівні школи» 
 

Дистанційна 

 
 

26.03 1. Надсилання матеріалів на  виставку педагогічних знахідок 

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». 

2. Перегляд освітнього серіалу для вчителів про 

навчання на карантині: 

− Алгоритми та комунікація вчителів і учнів на 

період дистанційного навчання; 

− Набір і специфіка використання сервісів для 

вчителів;  

Дистанційна 

 

 



− Дізнаємось більше про Class Dojo; Google 

Classroom для організації дистанційного 

навчання; 

− Огляд онлайн-інструменту Microsoft Teams;  

− Знайомимось із сервісами CISCO WEBEX.  

− Вивчаємо можливості Classtime. 

 

27.03 1. Коригування освітнього процесу з урахуванням 

дистанційного навчання. 

2. Онлайн-консультації з учителями-предметниками за 

потреби. 

  

30.03 
(канік. 

Час) 

1. Проходження онлайн-тренінгу «Бери і роби». 

2. Робота з педагогічними кадрами: консультації з класними 

керівниками  щодо особливостей перебігу канікул в умовах 

карантину. 

Дистанційна 

 
 

31.03 1. Підготовка до дистанційної роботи, перегляд методичної 

літератури. 

2. Участь у семінарі-тренінгу з формувального оцінювання. 

3. Систематизація матеріалів у кабінеті. 

4. Планування роботи закладу на наступний місяць. 

Дистанційна 

 
 

 

 

План  

01.04 1. Коригування індивідуальних планів  роботи та самоосвіти 

на подальший період карантину. 

2. Онлайн-консультація щодо особливостей ЗНО з учнями 

11класу. 

3. Участь у підготовці до проведення педради. 

4. Контроль виконання рішень і постанов, що відносяться до 

сфери діяльності завуча. 

5. Створення презентації «Підготовка до ДПА» 

Дистанційна 

Очна  
 

 

Наказ  

Презентація  

02.04 1. Участь у засіданні АК. 

2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують 

допомоги під час навчання на дистанційній формі. 

3. Робота зі шкільною документацією. 

Очна 

 

 

03.04 1. Онлайн-консультація «Зміна формату пробного ЗНО». 

• 2. Участь у вебінарі «Як організувати дистанційне 

навчання за допомогою найпростіших онлайн-

ресурсів». 

Дистанційна 

 

Презентація   

06.04 1. Керування ДН: моніторинг розміщення завдань для учнів 

у  мобільних додатках, соціальних мережах. 

 

  

 


