
Індивідуальний план роботи вчителя біології Кудіної Т. І. на 

період карантину ( 06.04.20 – 24.04.20) 

06.04.20 

1.Підготовка завдань для учнів 5 -11 класів і розміщення на сайті школи та 

вайбері. 

2. Індивідуальні консультації для учнів 5 – 6 класів з образотворчого та 

музичного мистецтва в телефонному режимі. 

07.04.20 

1. Підготовка дидактичного матеріалу з мистецтва ( 8 – 11 )класів та біології 

для учнів 7 класу. 

2. Розміщення завдань на сайті школи, у вайбері та в телефонному режимі. 

08.04.20 

1.Перегляд вебінару « Використання онлайн-тестів у роботі з батьками». 

2.Консультації з учнями 5 класу в телефонному режимі з трудового навчання. 

09.04.20 

1. Опрацювання дидактичного матеріалу з науково-методичного журналу 

«Мистецтво в школі» №7 2019 р. - «Розмаїття граней характеру людини, її 

духовного світу у портретах Ореста Кіпренського». 

2.Перегляд вебінару «Вчимося дружити. Шлях до ефективності комунікації». 

10.04.20 

1. Консультації для учнів та батьків по виконанню домашніх завдань з 

трудового навчання для учнів 6 класу, мистецтва – 10 клас. 

2. Спілкування з батьками в телефонному режимі, як саме їхні діти опановують 

навчальний матеріал під час карантину. 

13.04.20 

1.Підготовка завдань з музичного та образотворчого мистецтва в 5 – 7 класах. 

2. Розсилання завдань у вайбер, сайт школи, в телефонному режимі. 

3. Перегляд он-лайн семінару «Організація освітнього процесу в умовах 

дистанційної роботи». 

14.04.20 

1.Підготовка завдань з мистецтва для учнів 8 -11 класів та біології для 7 класу. 

2. Розсилання завдань у вайбер, сайт школи, в телефонному режимі. 



3. Перегляд вебінару: Я сучасний учень, я сучасний батько. 

15.04.20 

1. Підготовка завдань з трудового навчання для учнів 5 -6 класів та розсилання 

на сайт школи,  вайбер, телефонному режимі. 

2. Підбір інформації з джерел інтернету до проекту: «Гарячі напої»  

( 5 – 6 класи) 

16.04.20 

1. Консультації для учнів по виконанню домашніх завдань з біології в 7 класі. 

2. Опрацювання статті «Роль творів народної музики у формуванні та розвитку 

життєвої компетентності дитини» (науково-методичний журнал «Мистецтво в 

школі» №10 2019р. 

17.04.20 

1.Перегляд вебінару: Зміст і технології викладання інтегрованого курсу 

Мистецтво у школі. 

2. Консультації для учнів по виконанню домашніх завдань з мистецтва 

 ( 8 – 11 класів). 

21.04.20 

1.Підготовка завдань з музичного та образотворчого мистецтва в 5 – 7 класах. 

2. Розсилання завдань у вайбер, сайт школи, в телефонному режимі. 

3. Перегляд вебінару: Специфіка художньо-практичної діяльності на уроках 

інтегрованого курсу «Мистецтво». 

22.04.20 

1. Підготовка завдань з мистецтва для учнів 8 -11 класів та біології для 7 класу. 

2. Консультації для учнів по виконанню домашніх завдань з мистецтва та 

біології. 

3.Перегляд вебінару: Музичне мистецтво в сучасній освіті. 

23.04.20 

1. Консультації учням з виконань домашніх завдань з мистецтва. 

2. Коригування виховного плану роботи.  

3. Консультації з біології для учнів 7 класу. 

 

 



24.04.20 

1.Перегляд вебінару: Викладання трудового навчання в умовах карантину. 

2. Консультації з трудового навчання для учнів в 5 -6 класах. 

3. Розробка тестових завдань з мистецтва в 10 – 11 класах. 

 

 

 

 


