
Індивідуальний план роботипід час карантину 
  (13.03.2020 – 03.04.2020) 

Борової Наталії Анатоліївни  
(вчительки української мови і літератури, зарубіжної літератури ) 

 
№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Завдання для самопідготовки 

1 13.03.2020р. 1. Організація самостійної роботи 

учнів. 

2. Розробка і розміщення завдань 

для учнів.  

                           7 клас. 

1. Укр. Літ.: В. Симоненко 

«Ти знаєш, що ти – людина?», 

«Гей, нові Колумби й 

Магелани». Марина Павленко. 

«Русалонька із 7-б…» 
                        6 клас. 
1. Укр.. мова: Числівник. 

Числівники кількісні й 

порядкові. Творення і написання 

числівників. 
2. Укр.. літ. : Всеволод 

Нестайко «Тореодори з 

Васюківки». Поведінка героїв, 

їхні вчинки, моральний вибір у 

різних життєвих ситуаціях. 

2 16.03.2020 1. Робота з шкільною 

документацією. 

2.  Розробка і розміщення завдань 

для учнів. 

3. Консультація для учнів, що 

навчаються дистанційно. 

(телефонний режим, Viber). 

 

                          5 клас.  

1. Зарубіжна літ: М. Цвєтаєва. 

«Книги в червонів палітурці». 

Образ ліричної героїні, котра 

любить читати. 

3 17.03.2020 1. Робота зі шкільною 

документацією  

2.Перевірка зошитів з української 

мови учнів 6-7 класів.                                         

3. Розробка і розміщення завдань 

для учнів. 

                          6 клас 

1. Укр.. мова: « Відмінювання 

кількісних числівників. 

Відмінювання дробових і 

збірних кількісних числівників.  

5 клас.  

1. Зарубіжна літ.: Буличов К.  

Цикл «Аліса» (1-2 твори). 

4 18.03.2020 1.Продовжити розробляти та 

підбирати матеріали для 

тематичного оцінювання. 

2.Розміщення завдань для учнів. 

3.Індивідуальні консультації для 

учнів. 

6 клас 

1. Зарубіжна література: 

Позакласне читання Тургенєв І. 

С. Вірші в прозі. 

5 19.03.2020 1. Розробка і розміщення завдань 

для учнів. 

2.Перегляд вебінару «Підтримка 

                             7 клас. 
1. Зарубіжна літ: Новела як 

літературний жанр.О. Генрі. 

«Дари волхвів». Моральні 



дітей з особливими освітніми 

потребами: практичні поради» 

цінності в новелі. Біблійні 

мотиви. О. Генрі. «Останній 

листок» Образи дівчат, їх 

динаміка. Особливості 

художньої мови новели. 

2. Укр.. мова: Прислівник. 

Розряди прислівників. 

6 20.03.2020 1.  Розробка і розміщення завдань 

для учнів. 

2. Перевірка виконаних завдань  

учнями. 

3. Опрацювання додаткової 

науково-популярної літератури для 

підвищення теоретичного та 

наукового рівня. 

 

                     7 клас  

1. Укр. Літ: Марина 

Павленко. «Русалонька із 7 –

б…» Роздуми про сенс 

людського життя, моральний 

вибір кожного. Добро і зло у 

повісті. Складання анкети 

головного рероя. 

7 23.03.2020 1.Добірка дидактичного матеріалу 

до уроків. 

2. Перегляд методичної літератури 

«Сучасні підходи успішного 

розвитку творчих здібностей 

школярів». 

 

8 24.03.2020 1. Систематизація матеріалів з 

української мови. 

2.Робота зі шкільною 

документацією 

 

9 25.03.2020 1.Систематизація дидактичного 

матеріалу з української літератури. 

2. Опрацювання матеріалів освітніх 

ресурсів «Всеосвіта» та «На урок» 

 

 

10 26.03.2020 1.Систематизація дидактичного 

матеріалу з зарубіжної літератури. 

2. Підбір презентацій до уроків. 

 

11 27.03.2020 1. Підбір інтерактивного матеріалу 

для уроків української мови. 

2. День самоосвіти. 

 

12 30.03.2020 1 Розробка і розміщення завдань.  

2. Індивідуальні консультації 

учням. 

3. Вибір підручників: зарубіжна 

література – 7 клас. 

  5 клас. 

1. Зарубіжна література: 

Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна 

фабрика». Цікаві пригоди Чарлі 

та його друзів. 

             6 клас. 

1. Зарубіжна література: 

Ярослав Стельмах «Митькозавр 

з Юрківки, або Химера 

лісового озера» . Таємничі, 

веселі й незвичайні події 

повісті. 



13 31.03.2020 1 . Розробка і розміщення завдань 

для учнів. 

2. Вибір підручників: українська 

мова – 7 клас. 

                        6 клас. 

1. Укр. Мова: Відмінювання 

порядкових числівників. 

Написання порядкових 

числівників з –тисячний. 

Узгодження числівників з 

іменниками. 

  5 клас. 

1. Зарубіжна література: 

Роальд Дал. «Чарлі і шоколадна 

фабрика». Доброта і щирість 

головного героя.  

14 01.04.2020 1. Розробка і розміщення завдань 

для учнів. 

2.  Вибір підручників: українська 

література – 7 клас. 

 

                            6 клас. 

1. Зарубіжна література: Рей 

Бредбері. «Усмішка». Образ 

Тома, його динаміка. 

15 02.04.2020 1. Розробка  і розміщення завдань 

для учнів. 

2.  Перевірка виконаних учнями 

завдань. 

                         7 клас.  

1. Укр. Мова: Ступені 

порівняння прислівників. 

Творення й правопис 

прислівників. Не і ні  з 

прислівниками. 

16 03.04.2020 1. Перевірка виконаних учнями 

завдань. 

2. Індивідуальні консультації для 

учнів. 

3.  Корекція календарно-

тематичного планування. 

 

 

 


