
 
Запорізька міська рада 

     Департамент освіти і науки 

ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ ТА ШКОЛЯРІВ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  
вул. Ситова, 17а, м.Запоріжжя, 69104, т/факс 280-52-40, E-mail:kom_center@ukr.net, 

Р/рахунок UA608201720344250002000046244Держказначейська служба України, м. Київ,  
МФО 820172  Код ЄДРПОУ 19269331 

 

НАКАЗ 
 

03.04.2020                                 м. Запоріжжя                                     № 26-0 

 
Про продовження режиму карантину  

в ПНЗ «КРЦМтаШ» 

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 03.04.2020 № 4 «Про ліквідацію наслідків 

надзвичайної ситуації регіонального рівня, у зв’язку з епідемічною ситуацією на території 

Запорізької області спричиненою короно вірусом 2019-nCoV» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити карантин в ПНЗ «КРЦМтаШ» та усіх його структурних підрозділах з 

03.04.2020 року по 23.04.2020 року і заборонити находження у приміщеннях закладу 

сторонніх осіб. 

2. Заступникам директора з НВР, кураторам структурних підрозділів, керівникам 

гуртків та акомпаніаторам : 

2.1. продовжити дистанційне чергування працівників за затвердженим графіком до 

24.04.2020 р. (додаток 1); 

2.2. довести до відома вихованців та їх батьків про дистанційну форму навчання в усіх 

структурних підрозділів ПНЗ «КРЦМтаШ» на період карантину; 

2.3. забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих 

респіраторних інфекцій (http://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov). 

2.4. затвердити плани роботи занять педагогічних працівників в дистанційному режимі:  

-  «Народному художньому колективу» театр танцю «Юнона» (додаток 2); 

- структурному підрозділу БДЮТ (додаток 3); 

- структурному підрозділу «Райдуга» та «Буревісник» (додаток 4); 

- структурному підрозділу «Олімпієць» (додаток 5); 

- структурному підрозділу МАУБ (додаток 6); 

- структурному підрозділу «O - ZONE Cosmic» (додаток 7);  

- «Зразковому художньому колективу» сучасної хореографії Модерн данс «Стиль» 

додаток 8); 

- структурному підрозділу ЗЮЙД (додаток 9); 

- структурному підрозділу «STEM- центр» (додаток 10); 

- педагогу-організатору, практичному психологу, культорганізаторам та методистам  

mailto:kom_center@ukr.net




Додаток 1 

Графік роботи працівників структурних підрозділів ПНЗ «КРЦМтаШ» 
№ Методисти, куратори та керівники 

гуртків 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

ПНЗ «КРЦМтаШ» 

1 Пушкаш Н.А., Тригуб Н.Г. 9.00-13.00     

2 Буйниченко Л.Д., Бурикіна А.Ю., 

Кай О.Б. 

 9.00-13.00    

3 Перерва С.С., Руда А.М   9.00-13.00   

4 Лошак В.В., Старикова О.М.    9.00-13.00  

5 Концур В.О., Кай О.Б.     9.00-13.00 

Структурний підрозділ «Райдуга» 

1 Донченко Т.П. 9.00-13.00 9.00-13.00    

2 Темченко Н.В.   9.00-13.00 9.00-13.00  

3 Новожилов О.В.     9.00-13.00 

 Структурний підрозділ «Буревісник» 

1. Циганок О.І. 9:00 -13:00    9:00 -13:00 

2. Гахович М.В.  9:00 -13:00  9:00 -13:00  

3. Єременко О.В.   9:00 -13:00   

 Структурний підрозділ «БДЮТ» 

1 Андрєєва О.Б., Гаджиєва Л.Г. 9:00 -13:00     

2 Трушина О.Г.  9:00 -13:00    

3 Поташева І.В.   9:00 -13:00   

4 Ригоц Л.А.    9:00 -13:00 9:00 -13:00 

 Структурний підрозділ «O-Zone Cosmic» 

1 Колесникова О.О. 9:00 -13:00 9:00 -13:00  9:00 -13:00  

2 Малиношевська І.В.   9:00 -13:00  9:00 -13:00 

 Структурний підрозділ НХК т/т «Юнона» 

1 Банах В.О. 9:00 -13:00     

2 Шевчук О.О.  9:00 -13:00    

3 Жиліна М.О.   9:00 -13:00   

4 Губарева А.М.    9:00 -13:00  

5 Косинська М.О.     9:00 -13:00 

 Структурний підрозділ «Олімпієць» 

1 Глотова Л.М. 9:00 -13:00     

2 Пеньков Ю.М.  9:00 -13:00    

3 Мацак Р.І.   9:00 -13:00   

4 Коваль Є.Є.    9:00 -13:00  

5 Петровський В.А.     9:00 -13:00 



Додаток 2 

 

План дистанційної роботи ПНЗ «КРЦМтаШ» на період карантину 

 

«Народного художнього колективу» театр танцю «Юнона» 
(виконання плану відбувається згідно тимчасового розкладу на період карантину) 

Художнього керівника Банах В.О. 

 

№ Зміст Термін 

1 Дистанційні інструктивні наради з педагогами колективу щодо координації дистанційного навчання 06.04, 13.04, 20.04 

2 Надання методичних консультацій контролю щодо організації дистанційної роботи педагогів колективу 06.04-24.04 

3 Проведення занять он-лайн за допомогою платформи ZOOM за встановленим графіком 06.04-24.04 

4 Розробка, відеозапис і розсилка творчих завдань для підготовчих і молодших складів, зв’язок з дітьми через батьків. 06.04-24.04 

5 Консультування батьків та вихованців в Telegram-групах  з питань виконання вправ 06.04-24.04 

6 Запуск проекту «Завдання від випускника» (контакт з випускниками, створення бази даних, зворотній зв’язок ) 06.04-24.04 

7 Розробка методичних матеріалів на конкурс Рукописів до 24.04 

8 Підготовка заявок та відеоматеріалу на дистанційну участь у Міжнародних конкурсах, зв’язок з оргкомітетами, відправлення матеріалів та 

відстеження результатів 

згідно положень 

конкурсів 

9 Підготовка звітної інформації про проведення та результати дистанційного навчання для висвітлення роботи колективу в групах соціальних 

мереж 

10.04, 17.04, 24.04 

10 Розробка макету рекламного банеру колективу для центрального входу 13.04-17.04 

11 Оф-лайн Проект «Удома з дітьми під час карантину? Візьміть до уваги кілька ідей!» (поради батькам під час перебування дітей вдома) 06.04-24.04 

 

Керівник гуртка Скицька Т.А.  

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 06.04 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 06.04 Запис відео-завдань (розтяжка) для підготовчих груп танцклас   

 06.04 Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування виконання соцмережі  Telegram і Viber  

2 07.04 Робота над костюмами робота на дому   

3 08.04 

Робота у мережі Інтернет  Опрацювання методичних матеріалів 

«Навчання дітей 4-5 років хореографії за 

допомогою казки» 

 08.04 Спілкування та коментування викладеного дітьми матеріалу соцмережі  Telegram і Viber  

4 13.04 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 13.04 Запис відео-завдань (танцювальні вправи) для підготовчих груп танцклас   

 13.04 Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування виконання соцмережі  Telegram і Viber  

5 14.04 Робота над костюмами робота на дому   

6 15.04 
Робота у мережі Інтернет  Створення методичних матеріалів 

«Хореографічна казка. Ігрові завдання»  

 15.04 Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування виконання соцмережі  Telegram і Viber  



 

Керівник гуртка Ромашкан О.О.  

7 20.04 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 20.04 Запис відео-завдань (танцювальні комбінації з номеру) для підготовчих груп танцклас   

 20.04 Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування виконання соцмережі  Telegram і Viber  

8 21.04 Робота над костюмами робота на дому   

9 22.04 

Робота у мережі Інтернет  Створення методичних відеоматеріалів 

щодо правильного виконання вправ для  

дітей віком 5-6 років 

 22.04 Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування виконання соцмережі  Telegram і Viber  

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 06.04 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 06.04 
Запис відео-завдань (джаз-урок) для 1 -2 класів. Розміщення відеоматеріалу у 

групах, коментування виконання 

танцклас  соцмережі  Telegram і 

Viber 

 

 06.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

2 07.04 Робота над костюмами робота на дому  

 07.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

3 08.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

4 08.04 

Робота у мережі Інтернет  Опрацювання методичних матеріалів 

щодо дистанційного навчання дітей 

віком 7-10 років 

 08.04 Спілкування та коментування викладеного дітьми матеріалу соцмережі  Telegram і Viber  

5 13.04 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 13.04 
Запис відео-завдань (основні вправи джаз-уроку) для 1-2 кл Розміщення 

відеоматеріалу у групах, коментування виконання 

Танцклас,  соцмережі  Telegram і 

Viber 

 

 13.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

6 14.04 Робота над костюмами робота на дому   

 14.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

7 15.04 

Робота у мережі Інтернет. Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування 

виконання 

соцмережі  Telegram і Viber Створення відео-методичних матеріалів 

щодо правильного виконання 

танцювальних рухів для  дітей віком 7-

10 років 

8 15.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

9 20.04 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 20.04 
Запис відео-завдань (танцювальні комбінації з номеру) для 1, 2б класів. Розміщення 

відеоматеріалу у групах, коментування виконання 

Танцклас,  соцмережі  Telegram і 

Viber 

 

 20.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

10 21.04 Робота над костюмами робота на дому   

 21.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

11 22.04 Робота у мережі Інтернет, Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування соцмережі  Telegram і Viber Створення методичних відеоматеріалів 



 

Керівник гуртка Шевчук О.О.  

 

Керівник гуртка Косинська М.О.  

 

 

 

виконання щодо правильного виконання вправ 

джаз-уроку для  дітей віком 7-10 років 

 22.04 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 
06.04, 

13.04,20.04 
Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

2 
06.04, 

13.04,20.04 

Викладення відео-завдань з імпровізації для 1, 2б класів,  коментування 

виконання 

соцмережі  Telegram і Viber  

3 
06.04, 

07.04,08.04 

Проведення он-лайн занять з імпровізації за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom Підготовка відеоматеріалу для 

демонстрації під час занять 

4 
07.04, 

14.04,21.04 

Спілкування та коментування  матеріалу викладеного дітьми молодших 

складів  

соцмережі  Telegram і Viber  

5 
08.04, 

15.04,22.04 

Запис відео-завдань з імпровізації для 1-2 кл танцклас   

6 
08.04, 

15.04,22.04 

Спілкування та коментування  матеріалу викладеного дітьми молодших 

складів 

  

7 
13.04, 

14.04,15.04 

Проведення он-лайн занять з імпровізації за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа  Zoom  

8 
14.04, 

21.04 

Робота у мережі Інтернет  соцмережі  Telegram і Viber Створення методичних відеоматеріалів 

для вихованців: вправи для створення 

рухів. 

№ Дата Зміст роботи Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 06.04, 

13.04,20.04 

Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 07.04, 

14.04,21.04 

Розміщення завдань з гімнастики у підготовчих та молодших групах, 

коментування виконання 

соцмережі  Telegram і Viber Підбір демонстраційного матеріалу  з 

гімнастики та акробатики для 

дистанційного навчання 

2 07.04,08.04 

14.04,15.04 

21.04,22.04 

Проведення он-лайн занять з гімнастики та акробатики  за розкладом (2а, 3-8 

кл) 

платформа  Zoom Опрацювання методичних матеріалів 

щодо дистанційного навчання: 

виконання вправ, техніка безпеки, 

батьківський контроль 



Акомпаніатор  Губарева А.М.   

 

Керівник гуртка Скрипник О.М.  

 

 

Акомпаніатор  Банах С. А. 

Акомпаніатор  Жигуліна М. О. 

1 
06.04, 

13.04,20.04 

Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom  

2 09.04 

10.04 

16.04 

17.04 

Робота над відео-оф-лайн курсу з Історії мистецтв: 

- розробка тем, пошук та опрацювання матеріалу 

- створення відео-лекцій; 

- проведення занять  

мережа Internet,  Telegram,  

платформа Zoom 

 

3 16.04 
17.04 

23.04. 

24.04 

Робота проекту «Завдання від випускника»: контакт з випускниками, 
створення бази даних, зворотній зв'язок, викладення виконаних завдань в 

соцгрупах колективу 

соцмережі  Telegram, Viber, 
Facebook 

 

№ Дата Зміст роботи Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 

згідно 

розкладу 

Пошив костюмів для хореографічних номерів: 

«Кому Гран-прі?» (12 шт), «Кораблик» (19 шт), «Екскурсія в замок» (10 шт.), 

«Чим вабить калюжа» (16 шт). 

робота на дому  

2 
06.04, 

13.04,20.04 

Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom  

1 06.04, 

13.04,20.04 

Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom  

2 07.04,08.04 

14.04,15.04 

21.04,22.04 

Підготовка та розміщення відеоматеріалу для дистанційної участі колективу у 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах 

робота з комп’ютером,  

You Tube  

 

3 09.04,10.04 

16.04,17.04 
23.04,24.04 

Робота над відео-оф-лайн курсу з Історії мистецтв: 

- розробка тем, пошук та опрацювання матеріалу 
- створення відео-лекцій; 

- проведення занять  

мережа Internet,  Telegram,  

платформа Zoom 

 

1 
06.04, 

13.04,20.04 
Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom 

 



 

Акомпаніатор  Марченко Л. В. 

 

Керівник гуртка Саричева А.Л.  

2 07.04 

09.04 

14.04 

16.04 

Оновлення та розучування музичного репертуару для занять робота з комп’ютером   

3 08.04  

10.04 

15.04 
17.04 

Розробка методичних матеріалів: вправи для розвитку ритму, голосу та слуху 

для домашнього виконання. 

мережа Internet,  Telegram  

4 21.04 

22.04 

23.04 

24.04 

Консультування батьків та вихованців в  Telegram-групах  з питань виконання 

вправ 

Telegram  

1 
06.04, 

13.04,20.04 
Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom 

 

2 07.04 

09.04 
14.04 

16.04 

Оновлення та розучування музичного репертуару для занять робота з комп’ютером   

3 08.04  

10.04 

15.04 

17.04 

Розробка методичних матеріалів: вправи для розвитку ритму, голосу та слуху 

для домашнього виконання. 

мережа Internet,  Telegram  

4 21.04 

22.04 

23.04 

24.04 

Консультування батьків та вихованців в  Telegram-групах  з питань виконання 

вправ 

Telegram  

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 
06.04, 

13.04,20.04 

Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

2 
08.04, 

15.04,22.04 

Викладення відео-завдань з класичного танцю  для підготовчої гр. №3, 1, 2б 

класів,  коментування виконання 

соцмережі  Telegram і Viber  

3 

09.04,10.04, 

16.04,17.04 

23.04,24.04 

Проведення он-лайн занять з  класичного танцю  за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom Підготовка відеоматеріалу для 

демонстрації під час занять 



 

Керівник гуртка Пушкаш Н.А. 

1 

06.04. 

07.04 

08.04 

Планування роботи та організація дистанційного навчання Продовження створення банку 

данних  завдань на розвиток творчої уяви в електронному вигляді (інтернет-посилання) 

Оnline спілкуваня в Viber-групах (надання завдань на розвиток творчої уяви) 

Viber-групи 

мережа Internet та власні методичні 

наробки 

  

2 

13.04 

14.04 
16.04 

Розробка методичних матеріалів: вправи для розвитку ритму та слуху для домашнього 

виконання. 
Створення електроного банку вправ 

мережа Internet   

3 

20.04 

21.04 

22.04 

Створення підбірки корисних, веселих  та цікавих  вправ на вдосконалення органів дихання. 

Надання прикладів в Viber-групах для тренування в домашніх умовах 

 

мережа Internet та власні методичні 

наробки 
  

 

Керівник гуртка Перерва С.С. 

№ Дата 
Зміст роботи Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної 

роботи 

1 
06.04. 
07.04 

08.04 

1. Робота актора над роллю.  
2. Метод дієвого аналізу.  

3. Поза і жест як основні елементи статурної акторської виразності.  

соцмережі  Telegram і Viber 
мережа Internet та власні методичні 

наробки 

 

2 

13.04 

14.04 

15.04 

4. Мізансцена – мова режисера та інструмент актора.  

5.  Взаємодія акторів на сцені.  

6.  Парний та масовий етюди: основні вимоги до даної форми. 

мережа Internet 

платформа Zoom 
 

3 

20.04 

21.04 

22.04 

7. Парний та масовий етюди: основні вимоги до даної форми.  

8.  Малі форми драматургії. 

 

мережа Internet та власні методичні 

наробки 

платформа Zoom 

 

  

4 
09.04, 

16.04,23.04 

Спілкування та коментування  матеріалу викладеного дітьми молодших 

складів  

соцмережі  Telegram і Viber  

5 
10.04, 

17.04,24.04 
Робота у мережі Інтернет 

 Створення методичних фото та 

відеоматеріалів для вихованців: 

правильність виконання вправ 

класичного тренажу на підлозі для 

підготовчих та молодших складів 



Додаток 3 

Структурний підрозділ БДЮТ 

Керівник гуртка Трушина О.Г. (ПІБ)  

 

Керівник гуртка Поташева І.В. 

Керівник гуртка Ригоц Л.А. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 07.04 «Пташка» , «Крашенка» - нанизування бісеру, узгодження схем  Viber,група Вебінар «Правила дистанційної комунікації» 

(15. 00 год) 

2 08.04 «Пташка» - нанизування бісеру, узгодження схем  Viber, група Вебінар « Стратегія для навчання» 

3 09.04 Тест для дітей «Родзинку пізнання знайду»  Viber, група Підготовка схем 

4 14.04 Підбір матеріалів та схем для плетення : «Писанки» - стрічки, бісер, 

папір, шпагат 

 Viber, група Вебінар «STEM та арт-інструменти, для 

підтримки психологічного та фізіологічного 
здоров`я під час карантину.» 

5 15.04 Плетення «Писанки». Участь у віртуальній виставці «Красуня писанка»    

6 16.04 Завершення плетення «Писанки» з шпагату  Viber  

7 21.04 Поповнення блога гуртка  Робота над темою самоосвіти 

8 22.04 Святкова листівка «Квітка» - паперова пластика Відеоогляд презентація майстер-класу Створення блогу гуртка 

9 23.04 «Сувенірна коробочка» - паперова пластика Відео огляд презентація майстер-класу  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 07.04 «Природа навколо мене» - малювання птаха, декоративний розпис  Viber  

2 08.04 Продовження теми «Малювання птаха» декоративний розпис. 

Підготовка до Міжнародної виставки «Самоцвіти» 

 Viber Складання дидактичних комплексів згідно 

напрямку гуртка 

3 14.04 Підготовка до віртуальної виставки « Красуння писанка»   Viber  

4 15.04 Участь у віртуальній виставці « Красуня писанка» (ПНЗ «КРЦМтаШ»). 

Підготовка документації до Міжнароднї виставки «Самоцвіти» 

  

5 21.04 Обговорення екскурсії. 

Обмін думками 

Віртуальна екскурсія виставковими 

залами світу за посиланням 

Підготовка наочних матеріалів 

6 22.04 « Що мене вразило на віртуальній виставці» Виконати роботу в любій 

техніці : малюнок, живопис, декоративний розпис 

Фото звіт,  Viber. Робота над темою самоосвіти 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 03.04 Інструктаж з безпеки життєдіяльності «Увага! Небезпека поруч.» 
Робота над вишитою серветкою, картиною, за особистою схемою 

дитини  

месенджер  

 08.04 Плетіння з паперових смужок 

«Крашенка», «Курча» 

Facebook Складання дидактичних комплексів згідно 

напрямку гуртка 

3 09.04 Індивідуальні консультації для дітей Підготовка до Міжнародної 

виставки «Самоцвіти» 

Фото звіт Підготовка схем 



Керівник гуртка Гаджиєва Л.Г. 

 

Керівник гуртка Андрєєва О.Б. 

4 10.04 Підготовка до віртуальної виставки 

 « Красуня писанка», відбір робіт  

Фото звіт 

Спілкування в групі Facebook 

 

5 15.04 Участь у віртуальній виставці « Красуня писанка»   

6 16.04 Індивідуальні консультації дітей старшої групи вихованців . Підготовка 

документації до Міжнародної виставки «Самоцвіти» 

Фото звіт 

Спілкування в груп Facebook  

Робота над темою самоосвіти 

7 17.04 Відбір робіт на персональні виставки дітей Фото звіт, мессенджер  

8 22.04 Обговорення екскурсії. 

Обмін думками 

Віртуальна екскурсія виставковими 

залами світу за посиланням 

Підготовка наочних матеріалів 

9 23.04 Батьківська майстерня. Виготовлення «Оберегу» - фітодизайн Фото звіт батьків  

10 24.04 Батьківська майстерня. Виготовлення «Оберегу» - фітодизайн Фото звіт батьків  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 03.04 Придумати приклади на обрану тему. Ігри на увагу у колі родини. 

Читання. 

 Робота над темою самоосвіти 

2 08.04 Вивчення вірша. Споглядання за природою.  Складання дидактичних комплексів згідно 

напрямку гуртка 

3 09.04 Робота в зошити № 1, вивчення скоромовки  Viber  

4 10.04 Робота в зошити №2, вивчення скоромовки   

5 15.04 Придумати вправи на додавання, робота з конструктором ЛЕГО  Viber  

6 16.04 Читання. Вивчення вірша та тексту української пісні  Viber  

7 17.04 Малювання до Великодня Відео огляд  

«Котилася писанка» 

 

8 22.04 Малювання «Портрет моєї родини», вправи на увагу.  Viber,відозв`язок Підготовка сценарію до випускного свята 

9 23.04 Виготовлення масок до вистави «Колосок» Майстер клас для батьків  

10 24.04 Підготовка до вистави, робота з текстом  Viber  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 02.04 «Світ природа навколо мене» - Колаж з газетних сторінок  Viber  

2 06.04 Продовження теми «Газетний птах» Матеріал – сторінки газета. 

Підготовка до Міжнародної виставки «Самоцвіти» 

 Viber Складання дидактичних комплексів згідно 

напрямку гуртка 

3 09.04 Підготовка до віртуальної виставки 

 « Красуня писанка»  

 Viber  

4 13.04 Участь у віртуальній виставці « Красуня писанка» (ПНЗ «КРЦМтаШ»). 

Підготовка документації до Міжнароднї виставки «Самоцвіти» 

Facebook  

5 16.04 Обговорення екскурсії. 

Обмін думками 

Віртуальна екскурсія виставковими 

залами світу за посиланням, Facebook, 

zoom 

Підготовка наочних матеріалів 

6 20.04 « Що мене вразило на віртуальній виставці» Виконати роботу в любій 

техніці : малюнок, живопис, декоративний розпис 

Фото звіт,  Viber. Робота над темою самоосвіти 

7 23.04 Презентація своїх робіт Facebook .Відеоголяд,  Viber,  Підготовки презентації 



 

Додаток 4 

Структурний підрозділ «Райдуга» та «Буревісник» 

Керівник гуртка : Єременко Олена Володимирівна 

 

 

Керівник гуртка Мелкумян Аліна  Сергіївна 

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1.  06.04  Інсценування віршованих творів  «Ходить гарбуз по городу»  Viber групи та електронна пошта Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу 

2.  08.04 Опрацювання виконаних завдань,розробка занять.  Viber групи та електронна пошта Оформлення таблиці 

3.  10.04 Імітування виразних рухів героїв,інотаційна передача їхньої мови. Казка 

«Колобок» 

Viber групи та електронна пошта  

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 03.04 Поняття «авторська іграшка».ЇЇ види,історія виникнення. Перегляд відеороликів та презентацій в 

інтернеті. 

Самоосвіта.Робота над темою : 

«Формування творчих 

комунікативних здібностей,як шлях 

до професійного самовизначення 

вихованців» 

2 07.04 Перегляд відеоуроків, презентацій. Створення ескізу. Робота з графічними 

матеріалами. 

Робота в Youtubeі.  

3 08.04 Відео конференція, вибір кращого ескіза. Розкрій деталей. Зшивання деталей між 

собою.  

Відео конференція для вихованців.  

4 09.04 Декорування авторської іграшки. Консультування, онлайн супровід 

роботи. 

Перегляд відеороликів та робота 

над темою : «Як налаштувати 

дистанційне навчання », «Добірка 

сервісів для дистанційного 
навчання» 

5 10.04 Відео презентація або фото звіт своєї роботи. Робота над звітом,створення 

презентації,компонування відеороликів. 

Вивчення та підбір програм для 

монтажу відео та фото. 

6 14.04 Писанкарство в Україні. Давні традиції українського народу. Види писанок. 

Символіка. Техніки виконання. 

Відео уроки.  

7 15.04 Підготовка матеріалів. Робота над писанками. Крапанки, шкрябанки. Онлайн робота вViber.  

8 16.04 Сучасні техніки в писанкарстві. Перегляд майстер класів. Розпис писанки. Підбір МК в інтернеті,створення 

власного. 

 

9 17.04 Проведення відео консультацій на тему «Писанкарство-сімейна традиція» Підготовка відеоурока за поданою 

темою. 

Розробка власного МК, його 

оформлення. 

10 21.04 Магніт-органайзер своїми руками. Види та призначення Консультування в онлайн режимі.  

11 22.04 Підбір матеріалу,виготовлення ескізу,робота над основою. Консультування в онлайн режимі.  

12 23.04 Покрокове виконання роботи. Перегляд презентації. Обробка фото та відео. Монтаж звіту.  

13 24.04 Завершення роботи,презентація готового виробу. Консультування вViber.  



4.  13.04 Опрацювання виконаних завдань, розробка занять. Viber групи та електронна пошта Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу. 

5.  15.04 Інтонаційна передача мови героїв казки « Івасик-Телесик Viber групи та електронна пошта  

6.  17.04 Опрацювання виконаних завдань, розробка занять. Viber групи та електронна пошта  

7.  20.04 Ляльковий театр з батьками за мотивами казки «Рукавичка» (з використанням 

домашніх іграшок) 

Viber групи та електронна пошта Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу.  

8.  22.04 Опрацювання виконаних завдань, розробка занять. Viber групи та електронна пошта  

9.  24.04 Ілюстрація за казкою «Солом’яний бичок» Viber групи та електронна пошта Теоретичний матеріал. Відео. 

Рекомендації для виконання вправ. 

 
Керівник гуртка Новожилов  О.В,, Сажнев В.С. 

 

 

Керівник гуртка Бганка С.С. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1. 06.04.  група для батьків вViber  

2 07.04. Вивчення  звука та букви  Ф. завдання на електрону адресу  

3 08.04. Логічні вправи відеоматеріали на електрону адресу  

4 09.04   Виготовлення дидактичного матеріалу 

5 10.04 Розвиваємо логіку “Знайди пару” відеоматеріали на електрону адресу  

6 13.04 Читаємо по складах. завдання в Viber  

7 14.04   опрацювання фахової літератури 

8 1504. Тренуємо логіку  завдання в Viber  

9 16.04 Лозвиваємо логіку “Знайди літери алфавіту” завдання в Viber  

10 17.04 У  пошуках цифр та букв. завдання в Viber  

11 19.04   оновлення картотеки дидактичних 

завдань з математики 

12 20.04 Логічні вправи самостійна робота в зошиті  

13 21.04 Гра «Визначи звук у слові»  Розробка заняття 

14 22.04   Розробка он-лайн занять, пошук 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 3.04.20 „Як розвинути   силу  голосу ” Відео – урок. Youtube Робота з інтернет-ресурсом. Підбірка 

музичного репертуару. 

2 6.04.20 Знайомство  з  піснею  „ Любіть Україну " Електронну пошта  

3 8.04.20 Вивчення мелодії та тексту  пісні,   Перевірка уViber  

4 10.04.20 Вивчення простих естрадних  рухів Відео – урок.Youtube Робота з інтернет-ресурсом 

5 13.04.20 Спів вокальних розпівок на розширення  діапазону Електронну пошта Підготовка до заняття. 

6 15.04.20 Робота  над складними місцями пісні „ Любіть Україну  Перевірка уViber  

7 17.04.20 Знайомство  з  піснею  „ Мені казково " Електронну пошта  

8 20.04.20 Вивчення мелодії та тексту  пісні,   Перевірка уViber  

9 22.04.20 Урок вокала. Вправа на расширеня  діапазону -2. Регистри,обертони, грудний 

резонатор 

Відео - урок Робота з інтернет-ресурсом підбір 

відеоуроку. 

10 24.04.20 Обговорювання  побачених   відео - уроків Перевірка уViber  



цікавого навчального матеріалу.  

15. 23.04.   Добірка зразків  дидактичного 

матеріалу  для занять з розвитку 

мовлення та мовленевого спілкування. 

16. 24.04. Вправи на розвиток памяті,мислення. Viber  

 

Керівник гуртка  Стешенко Е.Р. 

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1. 06.04. Пальчикова гра «Ромашка» Viber Перегляд семінару-практикуму  

Л.Шелестова «Розвивальне читання 
для дошкільнят» 

2 07.04. Вивчення  звука та букви Ж. завдання на електрону адресу  

3 08.04. Логічні вправи відеоматеріали на електрону адресу  

4 09.04 Малюємо по клітинках    завдання  вViber  

5 10.04 Розвиваємо логіку “Знайди пару” відеоматеріали на електрону адресу  

6 13.04 Читаємо по складах. завдання вViber  

7 14.04   опрацювання фахової літератури 

8 1504. Вчимося визначати час за годинником завдання вViber  

9 16.04 Лозвиваємо логіку “Знайди літери алфавіту” завдання вViber  

10 17.04 Вивчаємо дні тижня завдання вViber  

11 19.04   оновлення картотеки дидактичних 

завдань з математики 

12 20.04 Логічні вправи  Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу.  

13 21.04 Головоломка «Знайди слова»  Онлайн консультація для батьків “Як 

розвивати память,мислення дитини” 

14 22.04 Вивчаємо місяці та пори року завдання вViber.  

15. 23.04.   Добірка зразків  дидактичного 

матеріалу  для занять з розвитку 

мовлення та мовленевого спілкування. 

16 24.04. Вправи на розвиток памяті,мислення. Завдання вViber  

 

Керівник гуртка: Гахович  Марія Вадимівна. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 
(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 6.04 Ліплення об’ємної форми писанки з пластиліну. Ескіз, писанка на основі 

рослинного орнаменту. 

 Підготовка  до заняття. Підбірка схем 

ліплення  об’ємної форми, з рослинним 

орнаментом 

2 7.04  Ескіз, писанка на основі рослинного орнаменту. Viber  

3 8.04 Ліплення писанки з пластиліну ,послідовність виготовлення. Viber  

4 9.04 Завершення роботи. Оформлення. Viber  



 

Керівник гуртка Темченко Наталія Валеріївна 

 

Керівник гуртка Донченко Т.П. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

5 13.04 Ліплення  об’ємної форми писанки з пластиліну. Ескіз, писанка на основі 

геометричного орнаменту. 

 Підготовка схем ліплення об’ємної форми, з 

геометричним орнаментом 

6 14.04 Ескіз, писанка на основі геометричного орнаменту. Viber Перегляд майстер-класу 

7 15.04 Ліплення писанки з пластиліну ,послідовність виготовлення. Viber  

8 16.04 Завершення роботи. Оформлення. Viber  

9 20.04 Виготовлення об’ємної аплікації : Вербові гілочки. Вербові котики.  Створення  методичної розгортки: схеми, 

фото-приклади робіт. 

10 21.04 Аплікація «Вербові гілочки» з вати. Viber  

11 22.04 Аплікація «Вербові котики» з серветок. Viber  

12 23.04 Виготовлення об’ємних гілочок верби з картону та паперу. Viber  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

 06.04 Повторення вивчених раніше рухів «Шасе в сторону» танцю «Джайв» 

та виконання під швидкий музичний супровід. 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=yXviuIWEcEw 

 

 07.04   Підбір музичного супроводу для 

танцю «Мікс» 

 08.04 Повторення раніше вивченого руху «Три чача вперед і назад» танцю 

«Ча-ча-ча» 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=yEog5VSev6s 

 

 09.04 «Самба» методи зміни ніг. Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s 

 

 10.04 «Самба» позиції в парі Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s 

 

 13.04   Підбір рухів до танцю «Мікс» 

 14.04   Підбір рухів до танцю «Мікс» 

 15.04 Повторення раніше вивченого руху «Тайм степ» танцю «Ча-ча-ча» Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=jxmomtu_69M 

 

 16.04 Повторення руху «Розкручування від руки» танцю Джайв Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=Qawxl-yCqeI 

 

 17.04   Малюнок танцю «Мікс» 

 20.04   Малюнок танцю «Мікс» 

 21.04 «Самба» методи зміни ніг. 

 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s 

 

 22.04 «Самба» методи зміни ніг. 

 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s 

 

 23.04 Повторення вивченого раніше руху «Розкручування від руки» танцю 
«Джайв» 

Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=Qawxl-yCqeI 

 

 24.04 Повторення вивчених раніше рухів «Шасе в сторону» танцю «Джайв» 

та виконання під швидкий музичний супровід. 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=yXviuIWEcEw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXviuIWEcEw
https://www.youtube.com/watch?v=yEog5VSev6s
https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=jxmomtu_69M
https://www.youtube.com/watch?v=Qawxl-yCqeI
https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=jxMq2-tIxRI&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=Qawxl-yCqeI
https://www.youtube.com/watch?v=yXviuIWEcEw


1. 06.04 Кількісна та порядкова лічба предметів.  Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу 

2 08.04 Розвиваємо логіку.Виконання логічних вправ в зошиті. 

 

 Viber група та електронна пошта Оновлення дидактичних 

комплексів 

3 13.04 Читання складів. Viber група Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу. 

4 15.04 Розвиток мовленнєвого спілкування.Розповідь за сюжетною картинкою 

“Великоднє свято” 

Viber група  

5 20.04  Viber група Розробка онлайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу.  

6 22.04 Площинні та об'ємні геометричні фігури Viber група  

 

  



 

Додаток 5 

Структурний підрозділ «Олімпієць» 

Керівник гуртка  Пеньков Ю.М. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 • Вивчення та повторення теоретичного матеріалу: «Загальні правила безпеки.»; Оф-лайн бесіда  

2 07.04 • Вивчення та повторення теоретичного матеріалу: 
« Основні положення хортингиста». Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" 

Он-лайн бесіда  

3 08.04 Практика: відпрацювання базових рухів та вдосконалення вивчених на попередніх заняттях прийомів (надання 

вихованцями фото та відеозвітів в Viber-групах 

Viber  

4 09.04 • Он-лайн-заняття: « Культурні та оздоровчі традиції українського народу»; Он-лайн   

5 10.04 • Он-лайн-заняття: « Філософія кіокушина». Он-лайн  

6 13.04 • Перегляд віде за посиланням Розбір .переглянутого Відео-ролик  

7 14.04 Перегляд та розбір спарингів. Viber  

8 15.04 Розробка спеціальних вправ  розробка 

9 16.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення он-лайн розминок та відпрацювання прийомів 

вивчених на попередніх заняттях (можливий індивідуальний відеозв`язок за необхідністю задля більш детального 

роз`яснення) 

Он-лайн  

10 17.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення он-лайн розминок та відпрацювання прийомів 

вивчених на попередніх заняттях (можливий індивідуальний відеозв`язок за необхідністю задля більш детального 

роз`яснення) 

Он-лайн 

 

 

11 20.04 Підготовка  відеоматеріалу для  дистанційного навчання  Підбір 

відеоматеріалів 

12 21.04 Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики 

Он-лайн  

13 22.04 перегляд та розбір боїв з хортингу Viber  

14 23.04 Підготовка  відеоматеріалу для  дистанційного навчання  Підбір 

відеоматеріалів 

15 24.04 Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики 

Он-лайн  

 

Керівник гуртка  Коваль Є.Є. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 07.04 Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики): "Класифікатор японських термінів)» - задля перевірки засвоєних термінів. 

Он-лайн-лекція  

2 09.04 "Питання та відповіді" для батьківта дітей. Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" Viber  

3 10.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та відпрацювання прийомів 

вивчених на попередніх заняттях (можливий індивідуальний відеозв`язок за необхідністю задля більш детального 

роз`яснення) 

Он-лайн  

4 14.04 Он-лайн заняття: «Карате  — цілісна система виховання особистості »; Он-лайн  

5 16.04 Відпрацювання  базових дихальних ката вдома   



6 17.04 Перегляд  нокаутів в карате-кіокушинкай за посиланням ютуб  

7 20.04 Розробка спеціальних вправ  розробка 

8 22.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та відпрацювання прийомів 

вивчених на попередніх заняттях (можливий індивідуальний відеозв`язок за необхідністю задля більш детального 

роз`яснення) 

Он-лайн 

 

 

 

9 24.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення он-лайн розминок та відпрацювання прийомів 

вивчених на попередніх заняттях (можливий індивідуальний відеозв`язок за необхідністю задля більш детального 

роз`яснення) 

Он-лайн  

10  Робота над темою самоосвіти  робота з 

матеріалами 

 
Керівник гуртка Мацак Р.І. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики): Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" 

Он-лайн  

2 08.04 Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики): « Профілактика травматизму». "Правила змагань і суддівста" 

Viber  

3 10.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням) 

Он-лайн  

4 13.04 Розбір боїв з т/ боксу Viber  

5 15.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення он-лайн розминок,  розтяжок та фізичні вправи з 

власною вагою 

Он-лайн  

6 17.04 Розробка вправ з спеціально-тактичної підготовки для занять вдома  розробка 

7 20.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Viber  

8 22.04 Робота над матеріалами « Засоби спортивних тренувань вдома»  Підбір матеріалів 

9 24.04 Розбір боїв з т/ боксу Viber  

 

Керівник гуртка  Петровський В.А. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 • Теоретичне заняття::«Футбол змінився назавжди. Що буде після?» Оф-лайн  

2 07.04 «Інструктаж-бесіда «  Профилактика травматизму» Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" Viber  

3 08.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок, розроблених педагогом для 

кожної вікової групи 

Он-лайн  

4 09.04 Розробка   вправ на  гнучкість, розтяжку, розігріву зв'язок м'язів  розробка 

5 10.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 
детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

6 13.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок, розроблених педагогом для 

кожної вікової групи 

Он-лайн  

7 14.04 Розробка гімнастичних вправ на   розтяжку, розігріву зв'язок м'язів  розробка 

8 15.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  



9 16.04 • Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики): "Класифікація термінологія технічних прийомів у футболі" 

Viber  

10 17.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок, розроблених педагогом для 

кожної вікової групи 

Viber  

11 20.04 Розробка гімнастичних вправ на   розтяжку, розігріву зв'язок м'язів  розробка 

12 21.04 • Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики): 

Он-лайн  

13 22.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

14 23.04 Розробка індівідуальних вправ з ЗФП  розробка 

15 24.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

16  Робота над матеріалами по темі самоосвіти  Огляд матеріалів 

 

Керівник гуртка  Олійник Д.О. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 оф-лайн заняття:"Профілактика  травматизму під час тренувань і змагань".Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -

здорово" 

Viber  

2 07.04 Розробка вправ з спеціально-технічної підготовки  розробка 

3 08.04  Заняття з засвоєння теоретичних 

засад спортивної тактики. 

Viber  

4 09.04 Робота над помилками : перегляд та обговорення виступів вихованців на чемпіонаті України Viber  

5 10.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення онлайн разминок, онлайн розтяжок та фізичні 

вправи з власною вагою. 

Он-лайн  

6 13.04 Робота над матеріалами  самоосвіти.  Робота з 
матеріалами 

7 14.04 Розробка основних  вправ для розминки в муай тай  розробка 

8 15.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

  

9 16.04 Розробка основних тренувальних вправ   розробка 

10 17.04 Перегляд відео "Майстери тайського боксу" за посиланням ютуб  

11 20.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення онлайн разминок, онлайн розтяжок та фізичні 

вправи з власною вагою. 

Он-лайн  

12 21.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Он-лайн  

13 22.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення онлайн разминок. Он-лайн  

14 23.04 Розробка спеціальних вправ для занять вдома  розробка 

15 24.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення онлайн разминок, онлайн розтяжок та фізичні 

вправи з власною вагою. 

Он-лайн  

 

Керівник гуртка Коркошко В.В. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма Зміст методичної 



навчання (яка) роботи 

1 06.04 Профілактика травматизму  під час тренувань та змагань. Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" Он-лайн  

2 08.04  Заняття: Як це відбувається? Удар "фронт-кік" Viber  

3 10.04 Обговорення стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). Он-лайн  

4 13.04 Відео добірка кругових силових тренувань: зміцнення м'язів стоп для запобігання травм в тайському боксі, Он-лайн  

5 15.04 Тренувальні відео, комплекс розтяжки, відео з семінарів  Он-лайн  

6 17.04 Розробка  спеціально-технічних  вправ для занять вдома Оф-лайн  

7 20.04  Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки).  Viber  

8 22.04  Розробка основних вправ для розминки в муай тай  розробка 

9 24.04 Робота над темою самоосвіти  Підбір матеріалів 

 

Керівник гуртка  Павелко З.С. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 оф-лайн заняття:"Профілактика  травматизму під час тренувань і змагань". Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -

здорово" 

Оф-лайн  

2 07.04 Робота над помилками : перегляд та обговорення виступів вихованців на чемпіонаті України Viber  

3 08.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

4 09.04 Техніка Муай Тай. Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу.  Он-лайн  

5 10.04 Практика: загально-фізична підготовка (з детальним роз`ясненням). Он-лайн  

6 13.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

7 14.04 Розробка тренувальних вправ для занять вдома  розробка 

8 15.04 Практика: Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

9 16.04 Перегляд відео тайський бокс проти карате: "реальний бій". Он-лайн  

10 17.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

11 20.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 
стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Он-лайн  

12 21.04 Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу Оф-лайн  

13 22.04 Робота над темою  самоосвіти  Підбір матеріалів 

14 23.04 Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу Он-лайн  

15 24.04  Практика Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

 

Керівник гуртка  Мельничук Р.С. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 Вивчення та повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої 

тематики): «Принципи тренувань тайських боксерів». Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" 

Он-лайн  

2 07.04 Робота над матеріалами «Концепція розвитку таїландського боксу»  матеріали 

3 08.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

4 09.04 Техніка Муай Тай. Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу.  Он-лайн  

5 10.04 Відео: тайський бокс проти карате: "реальний бій". Он-лайн  



6 13.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

7 14.04 Розробка техніко-тактичних вправ для занять вдома  розробка 

8 15.04 Практика: Індівідуальна робота з вихованцями (  розминка в муай тай) За бажанням дітей. Viber  

9 16.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки).  оф-лайн  

10 17.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

11 20.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Viber  

12 21.04 Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу Viber  

13 22.04 Робота над темою  самоосвіти  матеріали 

14 23.04 Відео:" Тайський бокс проти Винчун. реальнй бій"посилання на інтеренет-сторінки ютуб  

15 24.04  Практика Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

 

Керівник гуртка  Калита С.С. 

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 Повторення в онлайн-режимі теми «Класифікація прийомів дзюдо»;( Задля перевірки засвоєння надано теми) 

Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" 

Он-лайн  

2 07.04 Практична частина оnline-занять: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та 
відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях 

Он-лайн  

3 08.04 Повторення в онлайн-режимі:  Систематика прийомів.( Задля перевірки засвоєння надано теми) Он-лайн  

4 09.04 Повторення в онлайн-режимі: «Термінологія». ( Задля перевірки засвоєння надано теми) Он-лайн  

5 10.04 Перегляд відео: "Круті прийоми і видовищні кидки". Обговорення стратегії та тактики переглянутих спарінгів 

(рефлексія). 

Viber  

6 13.04 Практична частина оnline-занять: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та 

відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях 

Он-лайн  

7 14.04 Теоретичне заняття: "Виникнення та розвиток дзюдо". Viber  

8 15.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення стратегії 

та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Viber  

9 16.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

10 17.05 Перевірка знань: Правила дзюдо.Тестування Viber  

11 20.04 Практична частина оnline-занять: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та 
відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях 

Он-лайн  

12 21.04 Розробка спеціальних вправ для занять вдома  розробка 

13 22.04 Теоретичне заняття: "Оцінки в дзюдо" ( повторення засвоєнного матеріалу). Viber  

14 23.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

15 24.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення стратегії 

та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Viber  

 

Керівник гуртка  Немчинов Д.О. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 Повторення в онлайн-режимі теми «Класифікація прийомів дзюдо»;( Задля перевірки засвоєння надано теми) Он-лайн  

2 07.04 Обговорення з вихованцями теми:" Історія виникнення і розвитку дзюдо" Джерело: http://ru.sport-wiki.org/vidy- Он-лайн  

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/dzyudo/


sporta/dzyudo/. Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" 

3 08.04 Перегляд відео "Без цього не перемогти в дзюдо. Головні принципи дзюдо".(  за посиланням на Viber) Он-лайн  

4 09.04 Практична частина оnline-занять: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та 

відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях 

Он-лайн  

5 10.04 Повторення в онлайн-режимі:  Систематика прийомів.( Задля перевірки засвоєння надано теми) Viber  

6 13.04 Повторення в онлайн-режимі: «Термінологія». ( Задля перевірки засвоєння надано теми) Он-лайн  

7 14.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення стратегії 

та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Viber  

8 15.04 Практична частина оnline-занять: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та 

відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях 

Viber  

9 16.04 Теоретичне заняття:"Історія. Дзюдо́  Шлях м'якої (беззбройної)боротьби".  матеріали 

10 17.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення стратегії 

та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Он-лайн  

11 20.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

12 21.04 Огляд і обговорення  «прийоми і кидки в дзюдо»  розробка 

13 22.04 Практична частина оnline-занять: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline-розминок та 

відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях 

Viber  

14 23.04 Повторення в онлайн-режимі:  Систематика прийомів.( Задля перевірки засвоєння надано теми)   

15 24.04 Прегляд відео: "Основи дзюдо для початківців" ( за посиланням) Viber  

 
Керівник гуртка  Стадниченко М.В. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04  Теоретичний матеріал (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої тематики): 

 "Основні принципи тренувань" .Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" 

Он-лайн  

2 07.04 Робота над матеріалами «Концепція розвитку таїландського боксу»  матеріали 

3 08.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

4 09.04 Техніка Муай Тай. Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу.  Он-лайн  

5 10.04 Відео: "Тайський бокс. Кращі нокаути за 2019 рік" ( за посиланням ) Обговорення переглянутих спарингів Он-лайн  

6 13.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

7 14.04 Розробка тренувальних вправ для занять вдома. ( на прохання  вихованців)  розробка 

8 15.04 Практика: Основні вправи для розминки в муай тай. Зброя муай-тай. Ефективна тайська програма тренувань Viber  

9 16.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

оф-лайн  

10 17.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

11 20.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Viber  

12 21.04 Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу Viber  

13 22.04 Робота над темою  самоосвіти  матеріали 

14 23.04 Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу. "Супер бої в тайськом боксі" Viber  

15 24.04  Практика Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

 

Керівник гуртка  Гольц О.В. 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/dzyudo/


№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 06.04 Повторення теоретичного матеріалу (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої тематики): 

«Техніка і тактика тайбоксера». Бесіда до дня здоровья "Бути здоровим -здорово" 

Он-лайн  

2 07.04 Робота над матеріалами «Концепція розвитку таїландського боксу»  матеріали 

3 08.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

4 09.04 Техніка Муай Тай. Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу.  Он-лайн  

5 10.04 Відео: Самий видовищний боєць Ремі Боньяскі".Обговорення переглянутого відео Он-лайн  

6 13.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

7 14.04 Розробка індівідуальних  тренувальних вправ для занять вдома. (За проханням вихованців)  розробка 

8 15.04 Практика: Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

9 16.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Viber  

10 17.04 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

11 20.04 Перегляд відео "Тайський бокс проти кунг фу (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). 

Обговорення  матеріалу 

Viber  

12 21.04 Відео добірка:" Техніка тайського боксу. раунд кік". Viber  

13 22.04 Робота над темою  самоосвіти  матеріали 

14 23.04 Відео добірка : "Варіанти використання удару "тип". Зброя муай-тай". Viber  

15 24.04  Практика Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

 

  



 

Додаток 6 

Структурний підрозділ МАУБ 

Керівник гуртка Гапоненко І.В. 

 

Керівник гуртка Старікова О.М. 

 

Керівник гуртка Гусарова В.В.  

№  Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 4.04.20 Створення власний презентацій , гугл-презентація Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-диск Підготовка до заняття, пошук інформації 

2 4.04.20 Створення власний презентацій , гугл-презентація Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-диск Підготовка до заняття, пошук інформації 

3 4.04.20 MS Access. Робота з базами даних. 

Різниця між запитами та фільтрами 

Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-диск Підготовка до заняття, пошук інформації 

4 11.04.20 Створення власний презентацій , гугл-презентація Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-диск Підготовка до заняття, пошук інформації 

5 11.04.20 Створення власний презентацій , гугл-презентація Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-диск Підготовка до заняття, пошук інформації 

6 11.04.20 MS Access. Робота з базами даних.  Макроси. Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-диск Підготовка до заняття, пошук інформації 

7 18.04.20 Участь у круглому столі онлайн Skype  

8 18.04.20 Участь у круглому столі онлайн Skype  

9 18.04.20 Участь у круглому столі онлайн Skype  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 06.04. Робота над проєктом. Програма хрономер. Месенджер Facebook, Skype,Google – 

додатки, вайбер 

Підготовка до заняття, робота з контентом, 

викладка на гугл-докс, інш. 

2 07.04 Робота над проєктом. Програма хрономер. Месенджер Facebook, Skype,Google – 

додатки, вайбер 

Підготовка до заняття, робота з контентом, 

викладка на гугл-докс, інш. 

3 8.04 Консультації, супровід доопрацювання домашнього завдання 

вихованцями 

Месенджер Facebook, Google – додатки  

4 13.04 Робота над проєктом. Розробка подкасту. Месенджер Facebook, Skype,Google – 
додатки, вайбер 

Робота в гугл-докс, шаблони, гугл-диск, 
гугл-клас, завдання, інш. 

5 14.04 Робота над проєктом. Розробка подкасту. Месенджер Facebook, Skype,Google – 

додатки, вайбер 

Робота в гугл-докс, шаблони, гугл-диск, 

гугл-клас, завдання, інш. 

6 15.04 Консультації, супровід доопрацювання домашнього завдання 

вихованцями 

Месенджер Facebook, Google – додатки  

7 20.04 Робота над проєктом. Розміщення роліку на ютуб на власних 

аккаунтах 

Месенджер Facebook, Skype,Google – 

додатки, вайбер 

Підготовка до заняття, Ютуб-канал, 

плейлисти, інш.  

8 21.04 Робота над проєктом. Розміщення роліку на ютуб на власних 

аккаунтах 

Месенджер Facebook, Skype,Google – 

додатки, вайбер 

Підготовка до заняття, Ютуб-канал, 

плейлисти, інш. 

9 22.04 Консультації, супровід доопрацювання домашнього завдання 

вихованцями 

Месенджер Facebook, Google – додатки, 

ютуб 

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 



 

Керівник гуртка Гамбург І. А. 

1.  03.04.2020 Створення власних градієнтів Skype Підготовка конспектів занять 

2.  03.04.2020 Створення власних градієнтів Discord Корекція календарно – тематичного планування. 

3.  04.04.2020 Повторення ОС Windows 

 

Viber, Skype, Google 

Class 

Перегляд відео: «Как пользоваться программой Zoom для видеоконференций» 

https://www.youtube.com/ watch?v=ocbM_PWYtek&feature=emb_rel_pause 

4.  08.04.2020 Анімація в Unity Telegram, Skype Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять 

5.  09.04.2020 Курсори. Кнопки та посилання Discord Перегляд вебінару: «Проведення пробної відеоконференції у  

програмі Zoom».https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-

zanyat 

6.  09.04.2020 Курсори. Кнопки та посилання Skype Розробка медіа-презентацій  та створення  тестів до занять 

7.  10.04.2020 Трансформування. 3Д Анімація Discord Підготовка до проведення  круглого столу он-лайн 

8.  10.04.2020 Трансформування. 3Д Анімація Skype, Kahoot Розробка медіа-презентацій та створення тестів до занять 

9.  11.04.2020 Повторення MS Word Skype, Google Class Підготовка до проведення  круглого столу он-лайн 

10.  15.04.2020 Додатки для доповненої реальності Telegram, Skype Проведення он-лайн консультацій з вихованцями 

11.  16.04.2020 Застосування фільтрів. Створення власнихфільтрів Discord,  

Skype,Facebook 

Проведення круглого столу он-лайн в режимі відео-конференції 

12.  16.04.2020 Застосування фільтрів. Створення власних фільтрів Skype,Facebook Проведення круглого столу он-лайн в режимі відео-конференції 

13.  17.04.2020 Захист творчих  проєктів - блогів Discord, Kahoot Розробка відеофрагменту заннятя. 

14.  17.04.2020 Захист творчих проєктів - блогів Skype,Facebook Розробка відеофрагменту заннятя. 

15.  18.04.2020 Участь у Круглому столі  Skype, Google -Class Перегляд вебінару: «Як налагодити ефективне онлайн-навчання та 

покращити комунікацію з учнями в умовах карантину». 
https://naurok.com.ua/webinar/yak-nalagoditi-efektivne-onlayn-

navchannya-ta-pokraschiti-komunikaciyu-z-uchnyami-v-umovah-

karantinu 

16.  22.04.2020 Робота із сценами Telegram, Skype Розробка та створення  тестів до занять 

17.  23.04.2020 Вступ у JS. Зразки простих інтерактивних програм 

 

Discord, Kahoot Перегляд вебінару: «STEM із задньої кишені: експерименти і 

демонстрації у відеоуроках для «Я досліджую світ». 

https://naurok.com.ua/webinar/stem-iz-zadno-kisheni-eksperimenti-i-

demonstraci-u-videourokah-dlya-ya-doslidzhuyu-svit 

18.  23.04.2020 Вступ у JS. Зразки простих інтерактивних програм Skype Розробка медіа-презентацій та створення  тестів до занять 

19.  24.04.2020 JavaScript Числові та строкові змінні 

 

Discord,Facebook Он-лайн консультації з вихованцями і батьками з питань 

дистанційного навчання. 

20.  24.04.2020 JavaScript Числові та строкові змінні 

 

Skype ,Facebook Он-лайн консультації з вихованцями і батьками з питань 

дистанційного навчання. 

№ з.п. Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 4.04.20 Написання твору Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

2 4.04.20 Написання твору Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

3 4.04.20 Повторення граматичного матеріалу Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

https://www.youtube.com/%20watch?v=ocbM_PWYtek&feature=emb_rel_pause
https://naurok.com.ua/webinar/yak-nalagoditi-efektivne-onlayn-navchannya-ta-pokraschiti-komunikaciyu-z-uchnyami-v-umovah-karantinu?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/yak-nalagoditi-efektivne-onlayn-navchannya-ta-pokraschiti-komunikaciyu-z-uchnyami-v-umovah-karantinu?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/yak-nalagoditi-efektivne-onlayn-navchannya-ta-pokraschiti-komunikaciyu-z-uchnyami-v-umovah-karantinu?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/stem-iz-zadno-kisheni-eksperimenti-i-demonstraci-u-videourokah-dlya-ya-doslidzhuyu-svit
https://naurok.com.ua/webinar/stem-iz-zadno-kisheni-eksperimenti-i-demonstraci-u-videourokah-dlya-ya-doslidzhuyu-svit


 
Керівник гуртка: Зимокос М.О. 

 

Додаток 7 

 

4 4.04.20 Повторення граматичного матеріалу Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

5 11.04.20 Створення власного блогу Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

6 11.04.20 Створення власного блогу Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

7 11.04.20 Практика усного мовлення Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

8 11.04.20 Практика письмових робіт Онлайн дошки Padlet.com, iDroo, Google-клас, соц. 

мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-контенту, створення 

плану-конспекту 

9 18.04.20 Участь у круглому столі онлайн Skype  

10 18.04.20 Участь у круглому столі онлайн Skype  

11 18.04.20 Участь у круглому столі онлайн Skype  

12 18.04.20 Участь у круглому столі онлайн Skype  

№ Дата  Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 07.04 Живопис: Натюрморт з 3-х предметів. Побудова. Малюнок: Натюрморт графічне виконання. 

Деталізація завершення. (2год.) Дизайн: Фактура, функція, завершення, деталізація. (1год.) 

Композиція: Акцент . Кольорове рішення. (1год.) 

Робота через Viber (відео, фото 

та аудіо-повідомлення)  

План-конспект заняття 

2 08.04 Живопис: Зображення гіпсової голови. Особливості кольорового рішення. (2год.) Рисунок: 

Замальовки портрету з натури. (2год.) Дизайн: Поділ інтер’єру на зони. Графічне виконання. (2г 

Робота через Viber (відео, фото 

та аудіо-повідомлення) 

підбір ілюстрацій за 

темою 

3 09.04 Живопис: Натюрморт тепла гама. (2год.) Рисунок: Підсумковий натюрморт. (2год.) 

Дизайн: Плакат розробка та затвердження ескізів. (1год.) 

Композиція: Перетворення природної форми в побутову. графічне виконання. (1год.) 

Робота через Viber (відео, фото 

та аудіо-повідомлення),  

підготовка доповіді 

вихованців до круглого 

столу 

4 14.04 Живопис: Натюрморт з 3-х предметів. Кольорове рішення. (2год.) Малюнок: Малювання меблі. 
Замальовки. (2год.) Дизайн: Мозаїка. види імітації мозаїки. (1год.) 

Композиція: Акцент . Кольорове рішення. (1год.) 

Робота через Viber (відео, фото 
та аудіо-повідомлення),  

План-конспект заняття. 
Конспект за темою 

«Мозаїка» 

5 15.04 Живопис: Зображення гіпсової голови. Особливості кольорового рішення. (2год.) 

Рисунок: Пейзаж у графіці. (2год.) Дизайн: Поділ інтер’єру на зони. Графічне виконання. (2год.) 

Робота через Viber (відео, фото 

та аудіо-повідомлення) 

Дидактичні матеріали 

за темою пейзаж 

6 16.04 Живопис: Натюрморт тепла гама. Побудова. (2год.) Рисунок: Підсумковий натюрморт. Побудова. 

Дизайн: Плакат графічне виконання. (1год.) Композиція: Перетворення природної форми в 

побутову. графічне виконання. (1год.) 

Робота через Viber (відео, фото 

та аудіо-повідомлення) 

підготовка вихованців 

до круглого столу 

 

7 21.04 Дизайн: Мозаїка, розробка ескізів. (1год.) 

Композиція: Акцент . Графічне виконання. (1год.) 

Робота через Viber (відео, фото 

та аудіо-повідомлення) 

План-конспект заняття 

 

8 22.04 Дизайн: Поділ інтер’єру на зони. Завершення. (2год.) Робота через Viber (відео, фото 

та аудіо-повідомлення) 

План-конспект заняття 

 

9 23.04 Дизайн: Плакат графічне виконання. (1год.) 
Композиція: Перетворення природної форми в побутову. Графічне виконання. (1год.) 

Робота через Viber (відео, фото 
та аудіо-повідомлення) 

План-конспект заняття 
 



Структурний підрозділ «O - ZONE Cosmic» 

 

Керівник гуртка Колєснікова О.О 

  

Керівник гуртка Малиношевська І.А 

№ Дата Темв заняття Дистанційна форма 

навчання  

Зміст методичної роботи 

1 03.04.2020 Повторення та удосконалення вправ на розвиток стопи https://youtu.be/KBIJrC3Yus8 Онлайн-заняття (skype) Теорія і методична гімнастика 

2 08.04.2020 Гра "естафета" передай іншому, комплекс вправ з гімнастики Дистанційно у viber  

3 

10.04.2020 

Поторення та удосконалення вправ на розвиток м'язів спини та гібкості 

https://youtu.be/IfRXiOedX8Q Онлайн-заняття (skype) 

Теорія і методична гімнастика 

4 15.04.2020 Перегляд відео-тренувань, занять з гімнастики https://youtu.be/50Z9Tqz7Y1U Дистанційно у viber  

5 17.04.2020 Повторення та удосконалення вправ на розвиток м'язів пресу https://youtu.be/xOKZoV14xbw Онлайн-заняття (skype) Теорія і методична гімнастика 

6 22.04.2020 Гра "естафета" передай іншому, комплекс вправ з гімнастики Дистанційно у viber  

7 

24.04.2020 

Повторення та удосконалення вправ на розтягування шпагату, полушпагату, махи рівноваги 

https://youtu.be/M5190By7h5Q Онлайн-заняття (skype) 

Теорія і методична гімнастика 

 

  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1 6.04.2020 Вивчення положення корпусу у сучасній хореографії  

« flet back» за допомогою фото матеріалу та коментарів від керівника гуртка. 

https://www.youtube.com/watch?v=mij22Vpzm40 

Viber.  

youtube 

Теорія та методика сучасної 

хореографії. 

2 7.04.2020 Онлайн урок з розтяжки, вправи на гнучкість тіла, перевірка шпагатів. 

Зворотній зв'язок від вихованців фото звіт, у групу  ozonecosmic на сторінці в «інстаграм» 

Дистанційно через 

Viber 

 

3. 9.04.2020 Перегляд концертних номерів студії, робота над помилками в онлайн режимі. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH4PjN_jNCo 

( youtube). «Сучасні методи навчання в 

хореографії та їх використання 

в хореографії» 

4 13.04.2020 Онлайн – конференція вихованців щодо роботи над помилками у комбінації « розминка» Інформаційна  Теорія сучасного танцю 

5 14.04.2020 Відпрацювання комбінації «батман тендю» з сучасної хореографії,  в онлайн режимі за допомогою 

програми «скайп». Пояснення можливих помилок, з закріпленням відео матеріалу від керівника гуртка. 

https://www.youtube.com/watch?v=ua-R1rE59N4 

Відео-завдання Опрацювання журналів обліку 

6. 16.04.2020 Онлайн урок з розтяжки, вправи на гнучкість тіла, перевірка шпагатів. 

Зворотній зв'язок від вихованців фото звіт, у групу  ozonecosmic на сторінці в «інстаграм» 

Інформаційна, 

мультимедіа. 

(інтернет ресурси) 

«Загальні вимоги до 

оформлення та особливості 

мови ділових паперів» 

7. 20.04.2020 Перевірка знань з теорії сучасної хореографії, за принципом: питання відповідь. Зворотній зв'язок 
вихованців особисті повідомлення в вайбер керівнику гуртка. 

Дистанційно через 
Viber  

Теорія та методика сучасної 
хореографії. 

8. 21.04.2020 Онлайн – конференція вихованців щодо роботи над помилками у комбінації « батман тендю» у сучасній 

хореографії, за принципом: питання, відповідь. 

Онлайн заняття 

(Skype) 

 

9. 23.04.2020 Перевірка знань з теорії сучасної хореографії, за принципом: питання відповідь. Зворотній зв'язок 

вихованців особисті повідомлення в вайбер керівнику гуртка. 

Закріплення усього пройденого матеріалу, а саме теорії сучасної хореографії за допомогою тестів. 

Інформаційна  Теорія та методика сучасної 

хореографії. 

https://www.youtube.com/watch?v=mij22Vpzm40
https://www.youtube.com/watch?v=ZH4PjN_jNCo
https://www.youtube.com/watch?v=ua-R1rE59N4


Додаток 8 

 

«Зразкового художнього колективу» студії сучасної хореографії Модерн данс «Стиль» 

Керівник гуртка Мигалюк Надія Володимирівна 

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 07.04.20 Робота з літературою Нікітін В.Ю. «Модерн –джаз танець: Етапи розвитку. Методика 

.Техніка». З метою удосконалення набутих знань та навичок сучасного танцю. Самоосвіта. 

Дистанційне завдання для дітей комбінація з хіп-хопу на контрольний урок (групи 9а,9б) 

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання) 

«Модерн –джаз танець: Етапи 

розвитку. Методика. Техніка» 

2 08.04.20 Онлайн заняття  з розтяжки з групами 1,2(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям розігрів та 

провісні шпагати. 

Онлайн заняття через  Skype  

3 09.04.20 Робота з літературою Бондаренко Л.А. Методика хореографічної роботи з дітьми в школі і 

позашкільних закладах. З метою здобуття нових знань. Дистанційне завдання дітям  

повторити комбінації з хіп-хопу групи 8,11. 

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання 

дітям) 

Робота з дітьми в 

позашкільному закладі. 

4 10.04.20 Перегляд фільму «Step up 1» опрацювання переглянутого фільму. Дистанційне завдання 

виявити ,які стилі хореографії використовують у фільмі.(групи 9а,9б,1) Методична робота  з 

положенням студії(Редагування) 

Віртуальна екскурсія 

( youtube) 

Положення студії 

(редагування) 

5 14.04.20 Створення дидактичного матеріалу з класичного танцю для вихованців основного рівня  1,2,3 

рік навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 

вправ екзерсизу. 

6 15.04.20 Відеозапис творчих завдань для старших груп. Зв'язок з дітьми через батьків.(групи 8,9а,9б) Мультимедійна форма 

дистанційного навчання 

 

7 16.04.20 Робота над програмою ЗССХ Модерн Данс «Стиль». 
- самостійне відпрацювання під музичний супровід (відео урок) вивчених елементів 

танцювальної композиції на контрольний урок по стрейчінгу та акробатики групи №8 

- перегляд відеоматеріалу, щодо техніки виконання  «рандату» та «сальто» із інтернет 

ресурсів групи 8 

Мультимедійна форма 
дистанційного навчання. 

Інформаційно-методична. 

 

8 17.04.20 Створення дидактичного матеріалу з класичного танцю для вихованців основного рівня  1,2,3 

рік навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 

вправ екзерсизу 

9 21.04.20 Повторення репертуару  номеру «Веселі клоуни» самостійно вдома з відео. Група 7(завдання 

дітям передивитися та відпрацювати вдома зворотній відео зв'язок) 

https://www.youtube.com/watch?v=omKI5GIWB7c 

Робота над репертуаром студії(створення нових комбінацій)в стилі естрадного танцю 

Інформаційна(інтернет ресурсі )  

10 22.04.20 Повторення репертуару  номеру «Лемурчики» самостійно вдома з відео. Група 6(завдання 

дітям передивитися та відпрацювати вдома зворотній відео зв'язок) 

https://www.youtube.com/watch?v=-xUeKR0go3M 

Робота над репертуаром студії(створення нових комбінацій) в стилі сучасного танцю. 

Інформаційна(інтернет ресурсі )  

11 23.04.20 Подивитися з інтернет ресурсів фільм «Давай танцюй» та створити комбінацію на свій 
розсуд(творче завдання дітям )група 8,9а,9б.Робота над створенням ескізів  костюмів  для 

нових номерів студії. 

Мультимедійна   

12 24.04.20 Створення дидактичного матеріалу з класичного танцю для вихованців основного рівня  1,2,3 

рік навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 

вправ екзерсизу 

https://www.youtube.com/watch?v=omKI5GIWB7c
https://www.youtube.com/watch?v=-xUeKR0go3M


Керівник гуртка Майборода Ангеліна Олександрівна  

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 07.04.20 Робота з літературою Нікітін В.Ю. «Модерн –джаз танець: Етапи розвитку. Методика 

.Техніка». З метою удосконалення набутих знань та навичок  сучасного танцю. Самоосвіта. 
Дистанційне завдання для дітей комбінація з хіп-хопу на контрольний урок (групи10а,10б) 

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання) 

«Модерн –джаз танець: Етапи 

розвитку. Методика. Техніка» 

2 08.04.20 Онлайн заняття  з розтяжки з групою 9а,9б(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям розігрів 

та провісні шпагати. 

Онлайн заняття через  Skype  

3 09.04.20 Робота з літературою Бондаренко Л.А. Методика хореографічної роботи з дітьми в школі і 

позашкільних закладах. З метою здобуття нових знань. Дистанційне завдання дітям  

повторити комбінації з хіп-хопу групи 1,2. 

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання 

дітям) 

Робота з дітьми в 

позашкільному закладі. 

4 10.04.20 Перегляд фільму «Step up 1» опрацювання переглянутого фільму. Дистанційне завдання 

виявити ,які стилі хореографії використовують у фільмі.(групи 8,7,2.6) Методична робота  з 

положенням студії(Редагування) 

Віртуальна екскурсія 

( youtube) 

Положення студії 

(редагування) 

5 14.04.20 Створення дидактичного матеріалу з стрейчінгу та акробатики для вихованців основного 

рівня  1,2,3 рік навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 

вправ стрейчінгу та 

акробатики. 

6 15.04.20 Відеозапис творчих завдань для старших груп. Зв'язок з дітьми через батьків.(групи 1,2) Мультимедійна форма 

дистанційного навчання 

 

7 16.04.20 Робота над програмою ЗССХ Модерн Данс «Стиль» 

- самостійне відпрацювання під музичний супровід (відео урок) вивчених елементів 

танцювальної композиції на контрольний урок по стрейчінгу та акробатики групи 
№1,2,10а,10б 

- перегляд відеоматеріалу, щодо техніки виконання  «рандату» та «сальто» із інтернет 

ресурсів групи 1,2,10а,10б 

Мультимедійна форма 

дистанційного навчання. 

Інформаційно-методична. 

 

8 17.04.20 Створення дидактичного матеріалу стрейчінгу та акробатики для вихованців основного рівня  

1,2,3 рік навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 

вправ стрейчінгу та 

акробатики. 

9 21.04.20 Повторення репертуару  номеру «Кращі за  всіх» самостійно вдома з відео. Група 

9а,б(завдання дітям передивитися та відпрацювати вдома зворотній відео зв'язок) 

https://www.youtube.com/watch?v=czEJK8sYKPo 

Робота над репертуаром студії(створення нових комбінацій)в стилі контемпу. 

Інформаційна(інтернет ресурсі )  

10 22.04.20 Повторення репертуару  номеру «Ритм в середині себе» самостійно вдома з відео. Група 

8(завдання дітям передивитися та відпрацювати вдома зворотній відео зв'язок)  

https://www.youtube.com/watch?v=XItDr2DBCgs 

Робота над репертуаром студії(створення нових комбінацій) в стилі сучасного танцю модерн 
–джаз. 

Інформаційна(інтернет ресурсі )  

11 23.04.20 Подивитися з інтернет ресурсів фільм «Давай танцюй» та створити комбінацію на свій 

розсуд(творче завдання дітям )групи 10а,10бРобота над створенням ескізів  костюмів  для 

нових номерів студії. 

Мультимедійна   

12 24.04.20 Створення дидактичного матеріалу з стрейчінгу та акробатики  для вихованців основного 

рівня  1,2,3 рік навчання. 

Інформаційно- методична.  Теорія та  методика виконання 

вправ стрейчінгу та акробат. 

https://www.youtube.com/watch?v=czEJK8sYKPo
https://www.youtube.com/watch?v=XItDr2DBCgs


Керівник гуртка Леськова Юлія Анатоліївна 

 

  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 07.04.20 Робота з літературою Нікітін В.Ю. «Модерн –джаз танець: Етапи розвитку. Методика 

.Техніка». З метою удосконалення набутих знань та навичок  сучасного танцю. Самоосвіта. 
Дистанційне завдання для дітей комбінація з хіп-хопу на контрольний урок (групи1,2,8) 

Змішана(інформативна 

інтернет ресурси та відео 
завдання) 

«Модерн –джаз танець: Етапи 

розвитку. Методика. Техніка» 

2 08.04.20 Онлайн заняття  з розтяжки з групою 10а,10б,7(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям 

розігрів та провісні шпагати. 

Онлайн заняття через  Skype  

3 09.04.20 Робота з літературою Бондаренко Л.А. Методика хореографічної роботи з дітьми в школі і 

позашкільних закладах. З метою здобуття нових знань. Дистанційне завдання дітям  

повторити комбінації з хіп-хопу групи 10а,10б,9а,9б. 

Змішана(інформативна 

інтернет ресурси та відео 

завдання дітям) 

Робота з дітьми в 

позашкільному закладі. 

4 10.04.20 Перегляд фільму «Step up 1» опрацювання переглянутого фільму. Дистанційне завдання 

виявити ,які стилі хореографії використовують у фільмі.(групи 10а,10б) Методична робота  з 

положенням студії(Редагування) 

Віртуальна екскурсія 

( youtube) 

Положення студії 

(редагування) 

5 14.04.20 Створення дидактичного матеріалу з  хіп-хопу для вихованців основного рівня  1,2,3 рік 

навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 

різних стилів хіп-хопу. 

6 15.04.20 Відеозапис творчих завдань для старших груп. Зв'язок з дітьми через батьків.(групи 10а,10б) Мультимедійна форма 

дистанційного навчання 

 

7 16.04.20 Робота над програмою ЗССХ Модерн Данс «Стиль» 

- самостійне відпрацювання під музичний супровід (відео урок) вивчених елементів 

танцювальної композиції на контрольний урок по стрейчінгу та акробатики групи №11,9а,9б 

- перегляд відеоматеріалу, щодо техніки виконання  «рандату» та «сальто» із інтернет 
ресурсів групи 11,9а,9б 

Мультимедійна форма 

дистанційного навчання. 

Інформаційно-методична. 

 

8 17.04.20  Створення дидактичного матеріалу з  хіп-хопу для вихованців основного рівня  1,2,3 рік 

навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 

різних стилів хіп-хопу.. 

9 21.04.20 Повторення репертуару  номеру «Про минуле» самостійно вдома з відео. Група 1,2(завдання 

дітям передивитися та відпрацювати вдома зворотній відео зв'язок) 

https://www.youtube.com/watch?v=BWCOePQr9-c 

Робота над репертуаром студії(створення нових комбінацій)в стилі хіп-хопу. 

Інформаційна 

(інтернет ресурсі ) 

 

10 22.04.20 Повторення репертуару  номеру «Нова пошта» самостійно вдома з відео. Група 

10а,10б(завдання дітям передивитися та відпрацювати вдома зворотній відео зв'язок)  

https://www.youtube.com/watch?v=qUX57X9SmRM 

Робота над репертуаром студії(створення нових комбінацій) в стилі сучасного танцю модерн 

–джаз. 

Інформаційна 

(інтернет ресурсі ) 

 

11 23.04.20 Подивитися з інтернет ресурсів фільм «Давай танцюй» та створити комбінацію на свій 

розсуд(творче завдання дітям )групи 1,2Робота над створенням ескізів  костюмів  для нових 

номерів студії. 

Мультимедійна   

12 24.04.20 Створення дидактичного матеріалу з  хіп-хопу для вихованців основного рівня  1,2,3 рік 
навчання. 

Інформаційно- методична. Теорія та  методика виконання 
різних стилів хіп-хопу. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWCOePQr9-c
https://www.youtube.com/watch?v=qUX57X9SmRM


Додаток 9 

План дистанційної роботи ПНЗ «КРЦМтаШ» на період карантину 

 

структурного підрозділу «Зюйд» 

Керівник гуртка: Омарова А.О. 

 

Керівник гуртка: Миросенко Валерій Дмитрович 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 06.04 Робота з комплексом №1 Група «Клуб «Зюйд» у Viber  Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі 

2 07.04 Робота з комплексом №1 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з додатковою літературою 

3 08.04 Робота з комплексом №1 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

4 09.04 Робота з комплексом №1 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

5 10.04 Робота з комплексом №1 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Складання індивідуальних комплексів 

6 13.04 Робота з комплексом №2 Група «Клуб «Зюйд» у Viber   Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі 

7 14.04 Робота з комплексом №2 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з додатковою літературою 

8 15.04 Робота з комплексом №2 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

9 16.04 Робота з комплексом №2 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

10 17.04 Робота з комплексом №2 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Складання індивідуальних комплексів 

11 20.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі    

12 21.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з додатковою літературою 

13 22.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

14 23.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

15 24.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Складання індивідуальних комплексів 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 06.04  Бесіда «Філософська основа греко-римської боротьби».  
Згинання-розгинання рук  в упорі 

Група «Греко-римська боротьба» 
у Viber 

Консультація Робота з документацією 

2 08.04   Вправи для м’язів пресу (підйом тулуба,  підйом  ніг лежачи на спині) Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

3 10.04 Підтягування на перекладині Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

Робота з документацією 

4 13.04 Розтягування м’язів ніг  Група «Греко-римська боротьба» Консультація 



Керівник гуртка: Добродуб Зіновій Матвійович  

 

Керівник гуртка Романов О.М. 

у Viber 

5 15.04 Вправи для м’язів спини Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація Робота з документацією 

6 17.04 Вправи для м’язів ніг (присідання руки за голову, стрибки) Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

7 20.04   Згинання-розгинання рук  в упорі Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

Робота з документацією 

8 22.04    Вправи для м’язів пресу (підйом тулуба,  підйом  ніг лежачи на спині) Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

9 24.04 Підтягування на перекладині Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

Робота з документацією 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 07.04 Бесіда «Філософська основа греко-римської боротьби». 

Вправи для м’язів ніг (присідання руки за голову, стрибки) 

Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

Робота з документацією 

2 09.04  Згинання-розгинання рук  в упорі Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

2 11.04  Вправи для м’язів пресу (підйом тулуба,  підйом  ніг лежачи на спині) Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

Робота з документацією 

4 14.04 Підтягування на перекладині Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

5 16.04 Розтягування м’язів ніг  Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

Робота з документацією 

6 18.04 Вправи для м’язів спини Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

7 21.04 Вправи для м’язів ніг (присідання руки за голову, стрибки) Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

Робота з документацією 

8 23.04  Згинання-розгинання рук  в упорі Група «Греко-римська боротьба» 

у Viber 

Консультація 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 06.04 Робота з комплексом №1 Viber  Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі 

2 07.04 Робота з комплексом №1 Viber Робота з додатковою літературою 

3 08.04 Робота з комплексом №1 Viber Робота з документацією 

4 09.04 Робота з комплексом №1 Viber Робота з документацією 



  

 

 

  

5 10.04 Робота з комплексом №1 Viber Складання індивідуальних комплексів 

6 13.04 Робота з комплексом №2 Viber   Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі 

7 14.04 Робота з комплексом №2 Viber Робота з додатковою літературою 

8 15.04 Робота з комплексом №2 Viber Робота з документацією 

9 16.04 Робота з комплексом №2 Viber Робота з документацією 

10 17.04 Робота з комплексом №2 Viber Складання індивідуальних комплексів 

11 20.04 Робота з комплексом №3 Viber Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі    

12 21.04 Робота з комплексом №3 Viber Робота з додатковою літературою 

13 22.04 Робота з комплексом №3 Viber Робота з документацією 

14 23.04 Робота з комплексом №3 Viber Робота з документацією 

15 24.04 Робота з комплексом №3 Viber Складання індивідуальних комплексів 



Додаток 10 

Структурного підрозділу STEM-центр 

Структурний підрозділ STEM-центр 

Керівник гуртка з лего-конструювання «BabyLand» Руда Анна Михайлівна 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

10.  06.04 Вправи для розминки:. Відео: фізкультхвилинка. Підведення підсумків конкурсу «Презентуй 

себе». Оголошення переможця 

 Будуємо за умовою. Розвиваємо логіку та математичний інтелект: «Курочки».  

Подання числа у вигляді суми розрядних доданків за допомогою Лего . Приклади з лего, 
Конструювання та презентація «Моя кімната» 

Посилання: https://classroom.google.com/c/NTM0ODAzMzAxMzha  

Google class, Viber групи,  

відео-презентації. Додаткові 

додатки 

Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу, 

наповнення Google class. Робота з 

вихованцями через батьків 

11.  07.04 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять. Google class, Viber групи. Оформлення таблиці 

12.  08.04 Вправи для розминки 

Будуємо за умовою. Арка для автомобіля. Розвиваємо логіку та математичний інтелект: 

LogicLike. Подання числа у вигляді суми розрядних доданків за допомогою Лего . Приклади 

з лего, створюємо власні приклади Конструювання та презентація «Мандрівка до казкового 

лісу» Посилання: https://classroom.google.com/c/NTM0ODAzMzAxMzha  

Google class, Viber групи, 

відео-презентації. Додаткові 

додатки 

Наповнення Google class 

 

13.  09.04 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу. 

14.  13.04 Будаємо з заплющеними очима. Будуємо конструкцію з рухомим елементом. Конструюємо 

за зразком. 

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки 

Наповнення Google class 

 

15.  14.04 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

 

16.  15.04 Формування уявлення про свята Робота над виразністю усного мовлення. Конструювання та 

аналіз закінчених історій. Світ навколо мене «Міське життя». Конструювання меблів. 

Тематичне завдання до Великодня: сконструювати крашанку. Атрибут. 

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки. Відео-

звернення,  відео-
презентації 

Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу..  

17.  16.04 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

 

18.  20.04 Робота над розвитком критичного мислення та уяви. Вправи на уважність: Малюємо по 

клітинкам, за зразком Творче завдання: «Пристрій для переносу їжі» 

Google class, Viber групи, 

фото, відео-презентації 

Теоретичний матеріал. 

Відео.Рекомендації для виконання 

вправ. 

19.  21.04 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

 

20.  22.04 Вправи на уважність: Малюємо по клітинкам, за зразком Творче завдання: «Як я вдома 

допомагаю батькам» 

Google class, Viber групи, 

фото, відео-презентації 

Теоретичний матеріал. 

Відео.Рекомендації для виконання 

вправ. 

21.  23.04 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

Керівник гуртка: Лошак Вікторія Валеріївна 

Організація роботи в Google class,  Viber групи: тематичне  наповнення. Робота з вихованцями через батьків та з батьками (консультації батьків за телефоном) 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

https://classroom.google.com/c/NTM0ODAzMzAxMzha
https://classroom.google.com/c/NTM0ODAzMzAxMzha


 

Керівник гуртка з лего-конструювання «BabyLand» Мелкумян Аліна  Сергіївна 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  06.04 Організація роботи в Google class: тематичне  наповнення. Робота з вихованцями через 

батьків. Проектування прототипу робота-всюдихода LEGO, який ідеально підійшов би для 

дослідження далеких планет. Творча та проектна діяльність (створення задуму, його 

деталізація та втілення. Загальне уявлення про конструювання як для створення конструкцій 
будь-яких виробів. Поняття про конструкцію вироба. Формування основних вимог до виробу. 

Створення кінцевої послідовності команд, предметів, чисел. Створення та конструювання 

робота-всюдихода. Будуємо: Базу на місяці і робота Всюдихід. 

Google class, Viber групи,  

відео-презентації. Додаткові 

додатки 

Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу 

2.  07.04 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять. Google class, Viber групи. Оформлення таблиці 

3.  08.04  Організація роботи в Google class: тематичне  наповнення. Робота з вихованцями через 

батьків. Проектування прототипу робота-всюдихода LEGO, який ідеально підійшов би для 

дослідження далеких планет. Творча та проектна діяльність (створення задуму, його 

деталізація та втілення. Загальне уявлення про конструювання як для створення конструкцій 

будь-яких виробів. Поняття про конструкцію вироба. Формування основних вимог до виробу. 

Створення кінцевої послідовності команд, предметів, чисел. Створення та конструювання 

робота-всюдихода. Будуємо: Базу на місяці і робота Всюдихід. 

Google class, Viber групи, 

відео-презентації. Додаткові 

додатки 

Наповнення Google class 

 

4.  09.04 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу. 

5.  13.04 «Рослини та опилювачі» 

Моделювання (з використанням кубиків LEGO) демонстрації взаємозв'язку між опилювачем і 

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки 

Наповнення Google class 

 

1. 08.04 Розвиток творчого мислення, уяви, зорової пам’яті  

Вправа: «Домалюй» та вигадай незвичайну, неіснуючу назву  малюнкам ( на бланку 

потрібно домалювати декілька малюнків) 

Google class, Viber групи,  відео-

презентації, в телефонному режимі з 

батьками. Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 

2. 09.04 Розвиток творчого мислення, уяви, зорової пам’яті  

Вправа: «Домалюй» та вигадай незвичайну, неіснуючу назву  малюнкам ( на бланку 

потрібно домалювати декілька малюнків) 

Google class, Viber групи,  відео-

презентації, в телефонному режимі з 

батьками. Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 

3. 15.04 Розвиток соціальної компетентності, вміння формувати власну думку, зорової та 

слухової пам’яті. Перегляд відео – ролику «Правила вихованості»після перегляду 
вихованці зображують на малюнку  власні добрі справи і в довільній формі переказують 

своїм близьким. 

Google class, Viber групи,  відео-

презентації, в телефонному режимі з 
батьками. Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 
матеріалу 

4. 16.04 Розвиток соціальної компетентності, вміння формувати власну думку, зорової та 

слухової пам’яті. Перегляд відео – ролику «Правила вихованості»після перегляду 

вихованці зображують на малюнку  власні добрі справи і в довільній формі переказують 

своїм близьким 

Google class, Viber групи,  відео-

презентації, в телефонному режимі з 

батьками. Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 

5. 22.04 Розвиток творчого мислення, просторової уваги та логічного мислення. Малюємо 

«Неіснуючу тварину» називаємо її неіснуючою назвою та вигадуємо невеличку 

розповідь про її характеристики (де живе,що їсть, як переміщається, тощо) 

Google class, Viber групи,  відео-

презентації, в телефонному режимі з 

батьками. Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 

6. 23.04 Розвиток творчого мислення, просторової уваги та логічного мислення. Малюємо 

«Неіснуючу тварину» називаємо її неіснуючою назвою та вигадуємо невеличку 

розповідь про її характеристики (де живе,що їсть, як переміщається, тощо) 

Google class, Viber групи,  відео-

презентації, в телефонному режимі з 

батьками. Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 



квіткою на етапі розмноження. Вивчення частини рослин. Формування взаємозв’язку в 

природному співтоваристві. Конструювання і моделювання конструкцій за зразком, семою, 

задумом. Побудова найпростіших виразів за допомогою логічних зв'язок і слів; істинність 

тверджень. Складання кінцевої послідовності команд, предметів, чисел, геометричних фігур і 

ін. за правилом. 

Дослідження квітки, бджіл,середовища їх проживання . Розмноження рослин. Процес 
запилення квітів. Створення сценарію запилення. Програмування бджіл та квітки.  Створення 

підсумкового звіту на кожному етапі роботи. Презентація моделей. 

6.  14.04 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

7.  15.04 «Рослини та опилювачі» 

Моделювання (з використанням кубиків LEGO) демонстрації взаємозв'язку між опилювачем і 

квіткою на етапі розмноження. Вивчення частини рослин. Формування взаємозв’язку в 

природному співтоваристві. Конструювання і моделювання конструкцій за зразком, семою, 

задумом. Побудова найпростіших виразів за допомогою логічних зв'язок і слів; істинність 

тверджень. Складання кінцевої послідовності команд, предметів, чисел, геометричних фігур і 

ін. за правилом. 

Дослідження квітки, бджіл,середовища їх проживання . Розмноження рослин. Процес 

запилення квітів. Створення сценарію запилення. Програмування бджіл та квітки. Створення 

підсумкового звіту на кожному етапі роботи. Презентація моделей. 

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки. Відео-

звернення,  відео-презентації 

Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу. 

Рекомендації щодо презентації 

себе.  

 

8.  16.04 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

9.  20.04 Роботи-помічники. 
Теорія:Роль роботів в сучасному світі. 

Практика:Конструювання та захист власної моделі робота та намалювати його 

Google class, Viber групи, 
фото, відео-презентації 

Теоретичний матеріал. Відео. 
Рекомендації для виконання 

вправ. 

10.  21.04 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

11.  22.04 Роботи-помічники. 

Теорія:Роль роботів в сучасному світі. 

Практика:Конструювання та захист власної моделі робота та намалювати його. 

Google class, Viber групи, 

фото, відео-презентації 

Теоретичний матеріал. Відео. 

Рекомендації для виконання 

вправ. 

12.  23.04 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

 

Керівник гуртка з «Arduino» Щукін Олександр Валерійович 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  04.04 Організаційні питання. Робота он-лайн Arduino. Перегляд ТБ по роботі з елекронікою. Датчик 

газу  Програмування он-лайн.  

Середа Arduino. 

Viber група 

Розробка он-лайн уроку, підбір відео-

матеріалів та зручного додатку 

2.  10.04 Організаційні питання. Робота он-лайн Arduino. Перегляд ТБ по роботі з елекронікою. Датчик 

газу . Закріплюємо матеріал датчик відстані, газу, руху. Програмування он-лайн.  

Середа Arduino. 

 Viber група 

Підготовка теоретичного матеріалу: 

відео, он-лайн трансляція у  Viber групі 

3.  11.04 Організаційні питання. Робота он-лайн Arduino. Перегляд ТБ по роботі з елекронікою. Кільцева 

адресна лента. Програмування он-лайн.  

Середа Arduino. 

Viber група 

Підготовка теоретичного матеріалу, он-

лайн трансляція у Viber групі 

4.  17.04 Організаційні питання. Робота он-лайн Arduino. Перегляд ТБ по роботі з елекронікою. 

Доопрацюваннят кільцева адресна лента. Індексація на основі адресної ленти. Програмування 

он-лайн.  

Середа Arduino. 

Viber група 

Розробка он-лайн уроку, підбір відео-

матеріалів та зручного додатку 

5.  18.04 Організаційні питання. Робота он-лайн Arduino. Перегляд ТБ по роботі з елекронікою. Датчики Середа Arduino. Розробка он-лайн уроку, підбір відео-



 

Керівник гуртка з робототехніки «RoboticУм» Щукін Олександр Валерійович 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  06.04 Організаційні питання. Встановлення додатку Minecraft education – експерементальний 

майданчик для проектування та конструювання , моделювання. Знайомство з он-лайн середою  

Технічні налаштування. Вільне конструювання он-лайн. Тестові роботи. 

Додаток Minecraft 

education. Групи Viber 

Розробка он-лайн заняття з 

робототехніки, вивчення та запуск 

Minecraft 

2.  13.04 Розробка рухомої моделі в додатку LDD .Конструювання будинку з автоматичними дверьми і 

механізмами обслуговування.  

Додаток LDD. Групи 

Viber 

Рекомендації щодо стійкості 

конструкції та розробки моделей. 

3.  20.04 Розробка рухомої моделі в додатку LDD .Конструювання будинку з автоматичними дверьми і 
механізмами обслуговування.  

Додаток LDD. Групи 
Viber 

Теоретичний матеріал, відео 
перегляд роботи комбайну.  

4.  27.04 Розробка моделі для розумного будинку з захистом від крадіжок.  Додаток LDD. Групи 

Viber 

Розробка он-лайн заняття з 

робототехніки 

 

Керівник гуртка з робототехніки «RoboticУм» Щукін Денис Валерійович 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 
(яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  07.04 Організаційні питання. Встановлення експерементального додатку Minecraft. 

Знайомство з он-лайн. Технічні налаштування. Вільне конструювання он-лайн. 

Додаток LDD. Групи Viber Розробка он-лайн заняття  

2.  09.04 Робота з он-лайн середою  Lego Digital Disainer (LDD). Конструювання он-лайн за 

умовою «Автоматичні жалюзі». Тестові роботи. 

Додаток LDD. Групи Viber Розробка он-лайн заняття  

3.  14.04 Робота з он-лайн середою  Lego Digital Disainer (LDD). Розробка рухомих моделей в 

додатку LDD . Млин та маха.  

Додаток LDD. Групи Viber Рекомендації щодо  розробки 

моделей. 

4.  16.04 Робота з он-лайн середою  Lego Digital Disainer (LDD). Розробка та конструювання 

висувного круку для відкривання дверей». 

Додаток LDD. Групи Viber Рекомендації щодо стійкості 

конструкції та розробки моделей. 

5.  21.04 Робота з он-лайн середою  Lego Digital Disainer (LDD). Проектування та он-лайн 

конструювання рухомої моделі в додатку LDD . Модель «Космічний корабель».  

Додаток LDD. Групи Viber Підготовка теоретичного 

матеріалу 

6.  23.04 Робота з он-лайн середою  Lego Digital Disainer (LDD). Проектування та он-лайн 

конструювання рухомої моделі в додатку LDD . Модель «Підводна лодка». Он-лайн 

презентація роботи. 

Додаток LDD. Групи Viber Підготовка матетріалу щодо 

відео-презентацій 

Керівник гуртка з 3D моделювання «3D майстерня» Щукін Денис Валерійович 

угла нахилу, тиску. Програмування он-лайн.  Viber група матеріалів та зручного додатку 

6.  24.04 Організаційні питання. Робота он-лайн Arduino. Перегляд ТБ по роботі з елекронікою. Датчики 

угла нахилу, тиску. Температури. Опис алгоритму роботи. Програмування он-лайн.  

Середа Arduino. 

Viber група 

Розробка он-лайн уроку, підбір відео-

матеріалів та зручного додатку 

7.  25.04 Організаційні питання. Робота он-лайн Arduino. Перегляд ТБ по роботі з елекронікою. 

Застосування вивчених датчиків. Розробка та проектування розумного дому з використання 

датчиків. Програмування он-лайн.  

Середа Arduino. 

Viber група 

Розробка он-лайн уроку, підбір відео-

матеріалів та зручного додатку 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання (яка) Зміст методичної роботи 

1 8.04 Створення простих ЗD моделей за Група Viber. Демонстрація екрану. Розробка онлайн 



 

 

  

допомогою Tinkercad Hangouts заняття 

2 10.04 Розробка складних моделей з декількох 

деталей в системі автоматизованого  

проектування Onshape 

Група Viber. Демонстрація екрану. 

Hangouts 

Рекомендації щодо 

проектування та 

створення 3Д моделей. 

3 15.04 Створення ЗD моделей за чертежами в середовищі Tinkercad. Нижня платформа 

машинки 

Група Viber. Демонстрація екрану. 

Hangouts 

Розробка онлайн 

заняття 

4 17.04 Створення ЗD моделей за чертежами в середовищі Tinkercad. Верхня платформа 

машинки 

Група Viber. Демонстрація екрану. 

Hangouts 

Розробка онлайн 

заняття 

5 22.04 Робота над індивідуальними моделями в середовищі Blender Група Viber. Демонстрація екрану. 

Hangouts 

Розробка та пошук 

завдань 

6 24.04 Робота над індивідуальними моделями в середовищі Blender Група Viber. Демонстрація екрану. 
Hangouts 

Розробка та пошук 
завдань 



 

Додаток 11 

План роботи педагога-організатора Коливайко О.Л. 

№ Зміст роботи Дата 

1 Щорічна тарифна відпустка 
01.04.2020-

14.04.2020 

2 Робота з поточними документами: пошта, Гугл диск 15.04.2020 

3 
Робота з поточними документами 

Прийом посилань на індивідуальні блоги педагогів ПНЗ «КРЦМтаШ» 
16.04.2020 

4 Проведення заочного конкурсу-виставки серед педагогів ПНЗ «КРЦМтаШ», присвяченого до свята Великодня 17.04.2020 

5 Робота з поточними документами. Обговорення наповненості блогів, внесення корективів. Допомога у редагуванні блогів 20.04.2020 

6 
Робота з поточними документами 
Внесення посилань на сайт ПНЗ «КРЦМтаШ» 

21.04.2020 

7 
Робота з поточними документами 

Внесення посилань на сайт ПНЗ «КРЦМтаШ» 
22.04.2020 

8 
Робота з поточними документами 

Доопрацювання річного плану Організаційно-масового відділу на 2020-2021 н.р. 
23.04.2020 

 

План культорганізатора Глотової Л.М. 

№  Зміст  роботи Дата 

1. Складання плану роботи підрозділу на час карантину 03, 10,17, 

24.04 

2 Робота над доповненими  до положення спортивного підрозділу.   06-07.04 

3 Розробка програми  національно - патріотичного виховання спортивного напряму. 08-09.04 

4 Розробка методичних рекомендацій 13-14.04 

5 Робота над темою самоосвіти 10,17,24.04 

6 Підготовка та проведення анкетування  «Чи впливає карантин на навчання ?» 15-16.04 

7 Аналіз анкетування 17.04 

8 Підготовка матеріалу для он-лайн бесіди з батьками 20.04 

9 Рекомендації для батьків під час карантину за їх запитаннями. 21.04 

10 Проведення он-лайн консультацій з керівниками . 22.04 

11 Підготовка звіту. 10,17,24.04 

 

План культорганізатора Коса О.О. 

№  Зміст роботи Дата 

1 У всіх групах гуртків структурного підрозділу «ЗЮЙД» проведення оn-line-бесід щодо дотримання правил безпеки під час карантину, додержання 

санітарно-гігієнічних вимог та безпеки життєдіяльності вихованців та їх батьків (надаються посилання з інтернет-ресурсів та рекомендації в вайбер-групах). 

06.04 

2  Розробка методичних рекомендацій 06.04, 13.04, 

20.04, 22.04 

3  Проведення он-лайн консультацій з батьками 07.04, 14.04, 

21.04 



 

План роботи методиста Донченко Т.П. 

№ Зміст роботи дата 

1. Складання плану роботи на час карантину. Інформаційна онлайн нарада з керівниками гуртків щодо створення блогу. 06.04.20 

2 День здоров’я. Добірка оздоровчих вправ,фізкультминуток. 07.04.20 

3 Проведення онлайн-бесід щодо дотримання правил безпеки під час карантину. Перегляд вебінару «Дистанційне навчання для дошкільнят. Як?. 08.04.20 

4 Дистанційні консультації з керівниками гуртків «Як ефективно навчати під час карантину. 09.04.20 

5 Методичні консультації   з керівниками гуртків щодо участі вихованців у онлайн виставці “Писанкове розмаїття».. 10.04.20 

6 Робота з Інтернет ресурсами 13.04.20 

7  Оформлення відеопрезентації писанок. 14.04.20 

8 Вивчення  інструктивно-методичних матеріалів. 15.04.20 

9 Добірка матеріалу  для інформаційних стендів. Підготовка інформаційних памяток.  16.04.20 

10 Робота над темою самоосвіти. 17.04.20 

11 Пошукова робота в мережі Інтернет 21.04.20 

12 Опрацювання новинок фахової літератури 22.04.20 

13 Онлайн спілкування з батьківським комітетом щодо планування ремонтних робіт в філії. 23. 04.20 

14 Робота з керівниками у файбер групі. Написаня звіту. 24.04.20 

 

План роботи методиста Пушкаш Н.А.  

№ Зміст роботи Дата 

1. Чергування в ПНЗ «КРЦМтаШ» (поточні питання) 

Складання індивідуального плану роботи під час карантину (підбір інформації) 

06.04, 13.04 

20.04 

2. Оформлення засідання атестаційної комісії №2 від 31.03.2020 в книзі протоколів атестації  07.04 

3. Упорядкування ділової документації (книга протоколів педрад та методрад) Опрацювання фахової літератури 08.04, 09.04  

 4. Продовження над розробкой Положення «Про академічну доброчесність». Консультація з практичним психологом ПНЗ «КРЦМтаШ»  

Моніторинг вебінарів запропонованих на сайтах Всеосвіти та На Урок 

10.04 

5. Ревізія навчальних програм ПНЗ «КРЦМтаШ» (перевірка кожної програми на наявність  пункту в пояснювальній записці тривалості занять для різних 

вікових категорій) 

14.04 

15.04 

6. Самоосвіта - Конференція Сергія Терно «Сучасні виклики та тренди в освіті» ( сайт На Урок) Пошук та відбір цікавих вебінарів  16.04 

7.  Продовження над розробкой Положення «Про академічну доброчесністть». 

Работа над самоосвітою. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для пілвищення теоретичного рівня  

17.04 

8. Підготовка до засідання №3 Школи молодого педагога «Мистецтво лідерства» за темою «Професійність залог здобутків» (підбір інформації) 
Розробка методичної пам'ятки: «Я атестюусь!», (підготовка молодого педагога до атестаційного періоду) 

21.04 

9. Продовження над розробкой Положення «Про академічну доброчесністть». Ревізія навчальних програм ПНЗ «КРЦМтаШ» (перевірка кожної програми на 

наявність  пункту в пояснювальній записці тривалості занять для різних вікових категорій) 

22.04 

10. Самоосвіта - Online-вебінар «Розвиток уяви як складової творчого мислення молодших школярів» на Всеосвіті. Опрацювання фахової літератури. 23.04 

11. Підведення підсумків роботи під час карантину  24.04 

 

 

4  Санітарна обробка інвентарю. 08.04, 15.04 

5 Профілактичний огляд тренажерів. 09.04, 10.04, 

16.04, 17.04, 

23.04, 24.04 



План роботи методиста Рудої А. М. 

.  

№  Зміст роботи Дата 

1 Робота над темою самоосвіти: участь у вебінарах на платформі «На урок», перегляд запису відео трансляцій. Робота з інтернет-

джерелами. 

Щодня, за графіком викладання 

трансляцій 

2 Вивчення та робота у програмах Photoshop та Vegas Pro, додатків Zoom,Google class, Discort з 03.04-17.04 (згідно розроблених 

он-лайн уроків на youtube-каналі), 

постійно 

3 Планування та розробка інтенсив-курсу: «Початкова робототехніка» (для новачків 6-7 років). з 13.04-24.04. 

4 Розробка методичних рекомендацій для педагогів STEM-центру (шаблони конспектів занять, розробка методів оцінювання 

вихованців) 

з 03.04 – 10.04. 

5 Он-лайн бесіди через viber-групи з батьками вихованців,  

мотивування до спільної роботи з дітьми. 

за потребою 

щовівторка 07,14,21.04 

6 Ведення, оновлення та оформлення електронної документації. Щосереди, 08,15,22.04 

7 Проведення он-лайн конкурсів між вихованцями STEM-центру 03.04., 24.04 

8 Підготовка звітів. за вимогою керівництва 

9 Підготовка методичної документації до участі в он-лайн конкурсах різних рівнів. 8.04 

10 Координування дистанційної роботи педагогів STEM-центру. щоденно 

11 Ознайомлення з матеріалами щодо створення блогу. Часткова розробка та створення блогу педагога. 20.04-24.04 

12 Відео-конференції з педагогами STEM-центру, обмін досвідом дистанційної роботи, обговорення організаційних питань. Щопонеділка 06,13, 20.04 

13 Участь в он-лайн нарадах при директорові. за запрошенням керівництва 

 

План роботи методиста Андрєєва Ольга Борисівна  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 
(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 01.04 Добірка дидактичного матеріалу до занять «Музичні ігри».Опрацювання фахової літератури. 

Консультації з педагогами. Складання плану роботи на час карантину. Складання звіту. Планування 

та звітування 

фотозвіт Методичний діалог з 

колегами ДУМ відділу 

2 02.04 Відеоконференція (нарада) Вебінар «Оранізація 

дистанційного навчання у 

кризових ситуаціях» (18.00) 

 

3 03.04 Робота з батьківською радою «Звіт за грудень-лютий»  Viber  

4 06.04 Консультації для батьків . Віртуальні заняття з кольоротерапії фотозвіти  

5 07.04 Підготовка до методичного засідання   

6 08.04 Проведення оnline-бесід щодо дотримання правил безпеки під час карантину, додержання 

санітарно-гігієнічних вимог та безпеки життєдіяльності вихованців та їх батьків (надаються 

посилання з інтернет-ресурсів або рекомендації в  Viber-групах). 

 Viber  

7 09.04 Методичне засідання Онлайн ,  Viber  

8 10.04 Підготовка до віртуальної виставки «Красуня писанка» фотозвіти  

9 13.04 Підготовка документації до Міжнароднї виставки «Самоцвіти»   

10 14.04 Вебінар «STEM та арт-інструменти, для підтримки психологічного та фізіологічного здоров`я під 

час карантину.» 

Онлайн , Підготовити рекомендації 



 

План роботи методиста Панченко С.А.  

№ Зміст роботи Термін виконання 

1 Розробка онлайн-семінару з медіаграмотності для вихованців 3, 4, 6,7, 8 квітня 

2 Розробка онлайн-семінару з медіаграмотності для педагогів 9,10, 11, 13, 14 квітня 

3 Підготовка візуалізації для вебінарів. 8, 14 квітня 

4 Опрацювання навчально-методичної літератури з тем вебінарів 3, 4, 9, 10 квітня 

5 Проведення вебінарів для вихованців та педагогів 14, 15 квітня 

6 Робота над програмно-методичним забезпеченням 16-18 квітня 

7 Розробка тренінгів для вихованців 20-21 квітня 

8 Підготовка творчих завдань 22-24 квітня 

 

План роботи методиста Волинець Г.М. 

 Зміст роботи Термін виконання 

1 Опрацювання навчально-методичної літератури з теми «Медіаграмотність». Робота з інтернет-джерелами. протягом квітня  

2 Пошук наочних прикладів та створення колажів із теми «Медіаграмотність». 3, 4, 6, 7, 8 квітня 

3 Створення презентації з медіаграмотності для вихованців. 9, 10, 11, 13, 14 квітня 

4 Робота щодо самоосвіти: вивчення додатків Zoom, Googleclass, Discort. 15-18 квітня 

5 Ведення електронної документації. щопонеділка (6, 13, 20 

квітня) 

6 Участь в онлайн-нарадах та відео-конференціях із педагогами, із методистами та керівництвом закладу. за вимогою керівництва  

7 Створення презентації з медіаграмотності для педагогів. 20-24 квітня 

 

План роботи методиста Тригуб Н.Г.  

№  Зміст роботи  Дата 

1 Підготовка методичних матеріалів щодо проведення декади присвяченої Міжнародному дню здоров’я 7-квітня  3.04, 6.04.20 

2 Проведення декади присвяченої Міжнародному дню здоров’я 7-квітня в дистанційному режимі.  З 7.04.20 по 17.04.20 

3 Проведення онлайн консультацій з батьками: «Як підвищити витривалість дитячого організму» ІІ тиждень квітня 

4 Робота над темою самоосвіти. 17.04.20 -20.04.20 

5 Розробка методичних рекомендацій для батьків та дистанційний перегляд батьками відео «Все про імунітет дитини» 23.04.20 -24.04.20 

6 Проведення дистанційного анкетування батьків вихованців ПНЗ «КРЦМтаШ»  20.04.20 - 24.04.20 

 

11 15.04 Віртуальна виставка «Красуня писанка» Онлайн   

12 16.04 Створення блогу гуртка    

13 17.04 Робота над проектами «Веселі капелюхи»   

14 20.04 Складання загальної карти Мрії студії   

15 21.04 Складання загальної карти Мрії студії   

16 22.04 Робота з блогом БДЮТ. Підготовка нової інформацій для дітей та батьків  «Вебінар « Сратегія для 

навчання» 

17 23.04 Відеоогляд презентація майстер-класу    

18 24.04 Робота з нормативною документаціїєю   



План роботи художника-оформлювача Богатирьова А.В.  

 

№ Зміст роботи Дата 

1. Розробка вітальних листівок для іменинників на березень та травень (загальні та іменні) Протягом місяця 

2. Розробка логотипу для гуртка фізкультурно-спортивного напряму «Хортинг» Протягом місяця 

3. Створення бази ескізів для оформлення фасадних стін будівлі ПНЗ «КРЦМтаШ» (складання кошторосу творчого проекту) Протягом поточного періоду 

 

План роботи практичного психолога Лошак В. В. 

 

№ Зміст роботи Дата 

1. 1.Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом. 

2. Відео-перегляд онлайн -вебінару на освітній платформі «Всеосвіта». 3. Дистанційні онлайн-консультування з педагогами закладу, які потребують 
допомоги під час навчання в дистанційній формі, а також робота з проявами тривожних станів пов’язаних  з ситуацією пандємії. 

06.04 

2.  1. Розробка анкети для батьків «Оцінювання освітніх послуг ПНЗ «КРЦМтаШ». 2. Самоосвітня робота в мережі інтернет та на сайті Всеосвіта. 3. 

Індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх батьків, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 

07.04 

3. 1. Розробка психодіагностичного інструментарію, тестових бланків. 2. Доопрацювання анкети для батьків «Оцінювання освітніх послуг ПНЗ 

«КРЦМтаШ». 3. Дистанційні онлайн-консультування з педагогами закладу, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі, а також 

робота з проявами тривожних станів пов’язаних  з ситуацією пандємії. 

08.04 

4. 1. Моніторинг результатів діагностики атестації, за деякими методиками, в період з 2013-2014н.р. 2.Робота з фаховою документацією . 

3 Індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх батьків, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 

09.04. 

5. 

 

1. Розробка психодіагностичного інструментарію, тестових бланків. 2. Доопрацювання анкети для батьків «Оцінювання освітніх послуг ПНЗ 

«КРЦМтаШ». 3.Самоосвітня робота в мережі інтернет та на сайті Всеосвіта. 4.Дистанційні індивідуальні консультації з молодими педагогами щодо 

роз’яснення специфіки дистанційного навчання. 

10.04 

 

6. 1. Моніторинг результатів діагностики атестації, за деякими методиками, в період з 2013-2014н.р. 2. Систематизація фахової документації. 

3. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом. 

13.04. 

7. 1.Відправлення онлайн посилань, рекомендацій у робочі діалоги на тему «Важливість усвідомленої поведінки під час карантину!» 

2. Дистанційні індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх батьків, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 3. 

Систематизація фахової документації. 

14.04. 

8. 1. Упорядкування фахової документації. 2. Моніторинг результатів діагностики атестації, за деякими методиками, в період з 2013-2014н.р. 

3.Самоосітня робота. Перегляд інтернет джерел щодо психологічної корекції тривожних станів. 

4. Дистанційні індивідуальні консультації з молодими педагогами щодо роз’яснення специфіки дистанційного навчання. 

15.04. 

9. 1. Дистанційні онлайн-консультування з педагогами закладу, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі, а також робота з 

проявами тривожних станів пов’язаних  з ситуацією пандємії. 2.Складання  плану роботи на наступний тиждень. 3.Самоосітня робота. Перегляд 

інтернет джерел щодо психологічної корекції тривожних станів (участь у психологічному вебінарі: «Тривожні стани!Протидія». 

16.04 

10. 1. Моніторинг результатів діагностики атестації, за деякими методиками, в період з 2013-2014н.р. 2. Дистанційні індивідуальні консультації(офлайн) 

для вихованців та їх батьків, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 3. Самоосвітня робота. Перегляд інтернет джерел щодо 
пошуку цікавих відео –роликів для вихованців та батьків «Як цікаво різноманітити час на карантині!» 

17.04 

11. 1.Пошук матеріалів в інтернет джерелах для розробки заняття  клубу «Інсайт». 2.Розробка конспекту ІІІ засідання клубу особистісного та 

професійного зростання «Інсайт» для молодих педагогів 3. Дистанційні індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх батьків, які 

потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 

20.04 

12 1.Пошук матеріалів в інтернет джерелах для розробки заняття  клубу «Інсайт». 2.Розробка конспекту ІІІ засідання клубу особистісного та 

професійного зростання «Інсайт» для молодих педагогів. 3. Дистанційні онлайн-консультування з педагогами закладу, які потребують допомоги під 

час навчання в дистанційній формі, а також робота з проявами тривожних станів пов’язаних  з ситуацією пандємії. 

21.04 

13 1. Самоосвітня робота. Перегляд інтернет джерел щодо пошуку цікавих відео –роликів для вихованців та батьків «Як цікаво різноманітити час на 22.04 



карантині!» 2.Розробка конспекту ІІІ засідання клубу особистісного та професійного зростання «Інсайт» для молодих педагогів . 

3. Дистанційні індивідуальні консультації з молодими педагогами щодо роз’яснення специфіки дистанційного навчання. 

14. 1. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом. 2. Розробка конспекту ІІІ 

засідання клубу особистісного та професійного зростання «Інсайт» для молодих педагогів . 3. Дистанційні індивідуальні консультації(офлайн) для 

вихованців та їх батьків, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 

23.04 

15. 1. Дистанційні індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх батьків, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 2. 

Систематизація фахової документації. 3.Самоосітня робота. Перегляд інтернет джерел, «Конфлікти в нашому житті. Форми та методи реагування». 

24.04 

  



План роботи методиста Старікової О.М.  

 

№ Зміст роботи Дати 

1 Організація дистанційної ефективної комунікації з керівниками гуртків, вихованцями постійно 

2 Організація дистанційного забезпечення керівників гуртків потрібними комп’ютерними програмами  За потребою 

3 Знайомство з новими інструментами дистанційної комунікації : програми ZOOM. Discord, додатки Google :Нangouts,Jumboard, Blogger. Апробація. Протягом періоду 

4 Підготовка Круглого столу «Актуальні питання реформування економіки на засадах сталого розвитку» сумісно з економічним факультетом ЗНУ, 

он-лайн 

- Узгодження з економічним факультетом організаційних питань  

- Розробка пакету документів( інформаційного листка, прес-реліза, тощо) 

- Тестування , вибір кращої онлайн платформи для проведення заходу  

- Консультування педагогів та вихованців щодо тематики доповідей  

- Створення гугл-класу заходу, наповнення контентом, збір матеріалів 

- Створення заходу у Facebookк, наповнення контентом 

- Формування Програми круглого столу, списки учасників по секціям 

3.04-17.04.20 

5 Проведення Круглого столу в режимі відеоконференції он-лайн  18.04. 

6. Написання оглядової статті за підсумком заходу 20.04 

7 Спілкування з батьками, вихованцями щодо особливостей протікання освітнього процесу постійно 

8 Підготовка статті до друку у електронному журналі «Позашкілля» ЗОІППО Протягом періоду 

9 Самоосвіта: відвідування вебінарів : 

«Життя у стилі еко:https://vseosvita.ua/webinar/zitta-u-stili-eko-htoci-navcaut-comu-u-sucasnij-skoli-157.html, 

Інші вебінари проєкту «На Урок», Всеосвіта, тощо 

Протягом періоду 

10 Підготовка планування та звітної інформації щодо роботи підрозділу та керівників гуртків Щоп’ятниці  

11 Проведення он-лайн нарад з педагогами МАУБ 4.04.20, 17.04.20 

12 Участь у онлайн нарадах ПНЗ «КРЦМтаШ» За інформацією 

https://vseosvita.ua/webinar/zitta-u-stili-eko-htoci-navcaut-comu-u-sucasnij-skoli-157.html

