
 

 

Індивідуальний план роботи під час карантину 

(13.03.2020-03.04.2020 р.) 

вчителя математики і фізики Войтюк Оксани Михайлівни 

№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Примітка 

1 13.03.2020 Адміністрування роботи в групах мережі Viber:  

«6 клас», «7 клас», «9 клас» 

Консультації з батьками учнів 7 класу. 

 

2 16.03.2020 Розробка та розміщення у відповідній групі опорних 

схем з математики «Множення десяткових дробів» 

(5 клас) 

Онлайн консультація з ДПА для учнів 9 класу  

 

3 17.03.2020 Розробка та публікація у відповідних групах опорних 

схем з математики   «Перетворення виразів»(6 клас) 

та тренувальних вправ з геометрії «Сума кутів 

трикутника» (7 клас) 

 

4 18.03.2020 Систематизація шкільної документації . 

Координація роботи шкільного методоб’єднання 

математично – природничого циклу .  

 

5 19.03.2020 Розробка та подальша публікація у відповідних групах 

опорних схем з фізики «Виштовхувальна сила . Закон 

Архімеда. Умови плавання тіл»(7 клас);  

«Закон Всесвітнього тяжіння»(9клас) 

 

6 20.03.2020 Розробка та подальша публікація у відповідних групах 

опорних схем для учнів 9 класу :«Геометрична 

прогресія», «Геометричні переміщення» 

для учнів 7 класу : «Розв’язування рівнянь» , тестових 

завдань з теми «Сума кутів трикутника» 

 

7 23.03.2020 Розробка та розміщення у відповідних групах 

тренувальних вправ з математики «Множення 

десяткових дробів»(5 клас) ,  

«Перетворення виразів»(6 клас) 

Онлайн консультація з ДПА для учнів 9 класу ( тестові 

вправи з подальшою перевіркою з математики)  

 

8 24.03.2020 Перевірка зошитів . Аналіз виконаних робіт 

Упорядкування дидактичного матеріалу з математики  

Індивідуальні дистанційні консультації з учнями . 

 

9 25.03.2020 Розробка та розміщення у відповідних групах тестових 

завдань  на множення десяткових дробів(5 клас) ,  на 

перетворення виразів(6 клас) 

Онлайн консультація з ДПА для учнів 9 класу  

 

 



10 26.03 2020  Налаштування та підтримка навчального курсу для 

дистанційного навчання з математики «Google- 

Classroom» 

Самоосвіта : Опрацювання методичної літератури та 

інтернет ресурсів. 

 

 

11 27.03.2020 Розробка та розміщення у відповідних групах  завдань  

для учнів 7 класу : «Розв’язування рівнянь», для учнів 9 

класу : «Задачі на застосування Закону Всесвітнього 

тяжіння» , «Геометричні перетворення» 

 

12 30.03.2020 Розробка та розміщення у відповідних групах опорних 

схем з математики «Ділення десяткових дробів»(5 клас) , 

«Розв’язування рівнянь »(6 клас) 

 

 

13 31.03.2020 Робота в кабінеті 

Індивідуальні  дистанційні консультації з учнями  
 

14 01.04.2020 Розробка та розміщення у відповідних групах  завдань з 

фізики для учнів 7 класу (з теми «Сила Архімеда» , з 

геометрії для учнів 9 класу (з тем : «Симетрія» , 

«Поворот» , «Паралельне перенесення» 

Онлайн консультація з ДПА для учнів 9 класу  

 

 

15 02.04.2020 Розробка та розміщення у відповідних групах  

тренувальних завдань  для учнів 5 класу (вправи на 

множення і ділення десяткових дробів) 6 класу ( вправи 

на застосування алгоритму розв’язування рівнянь) 

 

 

16 03.04.2020 Коригування календарно-тематичного планування на 

квітень-травень. 

Самоосвіта : Опрацювання фахової літератури. 

 

 


