
Індивідуальний план самоосвіти 

 під час карантину вчителя інформатики Кочанової О.А. 

13.05.20 – 22.05.20 

1.  13.05 1. Підготовка завдань для учнів 2-11 класів 

згідно розкладу  з інформатики і 

розміщення на сайті школи та групах Viber. 

2. Індивідуальні консультації 

3. Робота з шкільною документацією 

 

4. Підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання на сайті 

dist.org.ua . Опрацювання теми 11: «Освітні 

ресурси Інтернету. Створення Інтернет-

ресурсів (Літош Ю.М.)».  

Платформа «На 

урок», Інтернет-

сервіс 

мультимедійних 

дидактичних вправ 

LearningApps 

 

http://dist.org.ua 

2.  15.05 1. Підготовка завдань для учнів 2-11 класів 

згідно розкладу  з інформатики і 

розміщення на сайті школи та групах Viber. 

2. Розробка тестових завдань для учнів 5, 

10 класу, розміщення на сайті школи та в 

групі Viber  

3. Індивідуальні консультації 

4. Перевірка та фіксування результатів 

роботи учнів 

5. Підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання на сайті 

dist.org.ua . Опрацювання теми 11: «Освітні 

ресурси Інтернету. Створення Інтернет-

ресурсів (Літош Ю.М.)» Виконання 

практичних завдань 

Платформа «На 

урок», Інтернет-

сервіс 

мультимедійних 

дидактичних вправ 

LearningApps 

 

 

 

http://dist.org.ua 

3.  18.05 1. Підготовка завдань для учнів 2-11 класів 

згідно розкладу  з інформатики і 

розміщення на сайті школи та групах Viber. 

2. Розробка тестових завдань для учнів 6 

класу, розміщення на сайті школи та в 

групі Viber  

3. Перевірка та фіксування результатів 

роботи учнів 

4. Виставлення оцінок за ІІ семестр та 

навчальний рік 

5. Підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання на сайті 

dist.org.ua. Підготовка до заліку 

Платформа «На 

урок», Інтернет-

сервіс 

мультимедійних 

дидактичних вправ 

LearningApps 

 

 

 

 

http://dist.org.ua 

4.  20.05 1. Підготовка завдань для учнів 2-11 класів 

згідно розкладу  з інформатики і 

розміщення на сайті школи та групах Viber. 

Платформа «На 

урок», Інтернет-

сервіс 

http://dist.org.ua/
http://dist.org.ua/
http://dist.org.ua/


2. Індивідуальні консультації 

3. Розробка тестових завдань до тематичної 

атестації для учнів 7,8  класу, розміщення 

на сайті школи та в групі Viber  

4. Перевірка та фіксування результатів 

роботи учнів 9 класу з виконання 

індивідуального проекту 

5. Виставлення оцінок за ІІ семестр та 

навчальний рік 

6. Підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання на сайті 

dist.org.ua. Підготовка до заліку 

мультимедійних 

дидактичних вправ 

LearningApps 

 

 

 

 

 

 

http://dist.org.ua 

5.  22.05 1. Підготовка завдань для учнів 2-11 класів 

згідно розкладу  з інформатики і 

розміщення на сайті школи та групах Viber. 

2. Індивідуальні консультації 

3. Перевірка та фіксування результатів 

роботи учнів. 

4. Виставлення оцінок за ІІ семестр та 

навчальний рік 

Платформа «На 

урок», Інтернет-

сервіс 

мультимедійних 

дидактичних вправ 

LearningApps 

 

 
 

http://dist.org.ua/

