
 

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 

24.04.2020 м. Запоріжжя № 31-0 

 
Про продовження режиму карантину 

в ПНЗ «КРЦМтаШ» 

 

Відповідно до статей 29, 30 та 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» і постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання 

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

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) протоколу засідання Запорізької 

міської ради місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. 

Запоріжжя від 24.04.2020 № 19  
 

НАКАЗУЮ: 

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

24.04.2020 року по 11.05.2020 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 

11.05.2020 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 

(додаток 11). 

mailto:kom_center@ukr.net
http://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)


 



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) 

 

Керівник гуртка Скицька Т.А.  

 

Керівник гуртка Ромашкан О.О.  

 

Керівник гуртка Шевчук О.О.  

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 27.04, 04.05 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 27.04, 04.05 Запис відео-завдань (розтяжка) для підготовчих груп танцклас   

 27.04, 04.05 Розміщення відеоматеріалу у групах, коментування виконання соцмережі  Telegram і Viber  

2 28.04, 05.05 Робота над костюмами робота на дому   

3 29.04, 06.05 
Робота у мережі Інтернет  Опрацювання методичних матеріалів 

«Мотивація до дії в умовах карантину» 

 29.04, 06.05 Спілкування та коментування викладеного дітьми матеріалу соцмережі  Telegram і Viber  

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 27.04, 04.05 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 27.04, 04.05 
Запис відео-завдань (джаз-урок) для 1 -2 класів. Розміщення 

відеоматеріалу у групах, коментування виконання 

танцклас  соцмережі  Telegram і 

Viber 

 

 27.04, 04.05 Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) платформа Zoom  

2 
28.04, 29.04 

05.05, 06.05 
Проведення он-лайн занять з джазу за розкладом (2а, 3-8 кл) 

платформа Zoom  

3 29.04, 06.05 Спілкування та коментування викладеного дітьми матеріалу соцмережі  Telegram і Viber  

4 29.04, 06.05 
Робота у мережі Інтернет, Розміщення відеоматеріалу у групах, 

коментування виконання 

соцмережі  Telegram і Viber Створення методичних відеоматеріалів 

щодо правильного виконання 

комбінацій джаз-уроку для  дітей віком 

7-10 років 

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 27.04, 04.05 Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

2 27.04, 04.05 
Викладення відео-завдань з імпровізації для 1, 2б класів,  коментування 

виконання 

соцмережі  Telegram і Viber  

3 
27.04,28.04, 

29.04 

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

демонстрації під час занять 



 

Керівник гуртка Косинська М.О.  

Керівник гуртка Скрипник О.М.  

Акомпаніатор  Губарева А.М.  

04.05, 

05.05, 06.05 

4 28.04, 05.05 
Спілкування та коментування  матеріалу викладеного дітьми молодших 

складів  

соцмережі  Telegram і Viber  

5 
29.04,  

06.05 

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

6 
29.04,  

06.05 

Спілкування та коментування  матеріалу викладеного дітьми молодших 

складів 

  

№ Дата Зміст роботи Дистанційна форма навчання 
(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 
27.04, 04.05 

Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  

 

28.04, 05.05 

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 

27.04,28.04, 

04.05, 05.05 

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 

№ Дата Зміст роботи Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 
згідно 

розкладу 

Пошив костюмів для хореографічних номерів: 

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

робота на дому  

2 
27.04, 

04.05 

Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom  

1 
27.04, 

04.05 

Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom  

2 30.04 

07.05 

08.05 

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 07.05 

08.05 

Робота проекту «Завдання від випускника»: контакт з випускниками, 

створення бази даних, зворотній зв'язок, викладення виконаних завдань в 

соцгрупах колективу 

соцмережі  Telegram, Viber, 

Facebook 

 



Акомпаніатор  Банах С. А. 

Акомпаніатор  Жигуліна М. О. 

 

Акомпаніатор  Марченко Л. В. 

 

Керівник гуртка Саричева А.Л.  

1 27.04, 

04.05 

Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom  

2 28.04,29.04 

05.05,06.05 

Підготовка та розміщення відеоматеріалу для дистанційної участі 

колективу у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах 

робота з комп’ютером,  

You Tube  

 

3 30.04 

07.05 

08.05 

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 
27.04, 

04.05 
Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom 

 

2 28.04  

30.04 

05.05 

07.05 

Розробка методичних матеріалів: вправи для розвитку ритму, голосу та 

слуху для домашнього виконання. 

мережа Internet,  Telegram  

3 29.04 

06.05 

08.05 

Консультування батьків та вихованців в  Telegram-групах  з питань 

виконання вправ 

Telegram  

1 
27.04, 

04.05 
Он-лайн нарада педагогів школи-студії платформа Zoom 

 

2 28.04  

30.04 

05.05 

07.05 

Розробка методичних матеріалів: вправи для розвитку ритму, голосу та 

слуху для домашнього виконання. 

мережа Internet,  Telegram  

3 29.04 

06.05 

08.05 

Консультування батьків та вихованців в  Telegram-групах  з питань 

виконання вправ 

Telegram  

№ Дата Зміст роботи 
Дистанційна форма навчання 

(яка) 
Зміст методичної роботи 

1 27.04,  Дистанційна інструктивна нарада платформа Zoom  



 

Керівник гуртка Пушкаш Н.А.  

1 

27.04. 

28.04 

29.04 

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 
04.05 
05.05 

06.05 

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

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 

напрацювання  
  

 

Керівник гуртка Перерва С.С. 

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

роботи 

1 

27.04. 

28.04 

29.04 

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

2.  Малі форми драматургії. 

3. Мізансцена – мова режисера та інструмент актора.  

4.  Взаємодія акторів на сцені.  
5. Робота актора над роллю.  

соцмережі Telegram і Viber 

мережа Internet та власні методичні 

наробки 

 

2 

04.05 

05.05 

06.05 

6. Метод дієвого аналізу.  

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

8. Метод дієвого аналізу.  

9. Поза і жест як основні елементи статурної акторської виразності 

мережа Internet 

платформа Zoom 
 

  

04.05 

2 29.04, 06.05 
Викладення відео-завдань з класичного танцю  для підготовчої гр. №3, 1, 

2б класів,  коментування виконання 

соцмережі  Telegram і Viber  

3 
30.04,07.05, 

08.05 

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

демонстрації під час занять 

4 30.04, 07.05 
Спілкування та коментування  матеріалу викладеного дітьми молодших 

складів  

соцмережі  Telegram і Viber  

5 08.05 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 «Мальва» Трушина О.Г.  

 

Керівник гуртка «Барви» Поташева І.В. 

Керівник гуртка Ригоц Л.А. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1 27.04   Viber,група Вебінар «Розвиток уяви в різні вікові періоди, 

практикуми» (14. 00 год) Всеосвіта 

2 28.04 «Квітка з паперу» - ори гамі, виріб за бажанням. Виріб за бажанням(ори гамі)  Viber, група, 
фотозвіт 

Робота з Інтернет ресурсами 

3 29.04 Консультація для батьків. Ори гамі. Робота з блогом  Viber, група Підготовка схем 

4 30.04 Підбір робіт  

для Мистецького тижня «Лікуємо красою »  

 Viber, група, 

фотогалерея 

Вебінар «Ігрові педагогічні прийом: як пробудити в 

учнів інтерес до навчання.» (18. 00 год) Всеосвіта 

5 04.05  онлайн Вебінар «Кругла методика.Вертуальний круг : 

фасилітація онлайн.» «На урок» Вебінар 

«Підвищення цифрової грамотності педагогічних 

працівників», Всеосвіта, 18.00 

6 05.05, 

06.05 

Відправка фото робіт. 

Участь у віртуальній виставці мистецького тижня «Лікування красою» 

 Viber Робота з Інтернет ресурсами  

Поповнення блогу гуртка 

7 07.05 Святкова листівка «Квітка» - паперова пластика «Тести , як інструмент перевірки 

знань» 

онлайн Робота над темою самоосвіти 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1 28.04 «Природа навколо мене» - малювання равлика, різними техніками  Viber  

2 29.04 Продовження теми «Малюванням етеликів» 

Підготовка до Мистецького тижня «Лікуємо красою» 

 Viber Складання дидактичних комплексів згідно 

напрямку гуртка 

3 04.05   Вебінар «Кругла методика.Вертуальний круг : 

фасилітація онлайн.» «На урок» 

Вебінар «Підвищення цифрової грамотності 

педагогічних працівників», Всеосвіта, 18.00 

4 05.04 Тематичне заняття «Весна іде, красу несе», малювання весни в техниці за вибором: 

малюнок, живопис, пластилінова аплікація, пальчиковий живопис. Вивчені теми. 

Підготовка до віртуальної виставки « Лікуємо красою»  

 Viber Підготовка наочних матеріалів 

5 06.04 Участь у віртуальній виставці « Лікуємо красою» (ПНЗ «КРЦМтаШ»). 

Святкова листівка. Техніка вільна 

Фото звіт, Viber. Робота над темою самоосвіти 

6  Консультації для батьків (постійно) Віртуальна екскурсія 

виставковими залами 

світу за посиланням ( 
продовження) 

 



 

Керівник гуртка Гаджиєва Л.Г. 

 

Керівник гуртка Андрєєва О.Б. 

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1 29.04 Індивідуальні консультації для дітей «Обробка країв вишитого виробу петельним 
швом» Підготовка до Мистецького тижня «Лікуємо красою» 

Фото звіт, месенджер Робота зі зразками швів 

 30.04 Підготовка виробу по закінченню роботи: прання, прасування і оформлення  Facebook, месенджер Інтернет ресурси 

3 04.05   Вебінар «Кругла методика.Вертуальний круг : 

фасилітація онлайн.» «На урок» 

Вебінар «Підвищення цифрової грамотності 

педагогічних працівників», Всеосвіта, 18.00 

 06.05 Відправка фото експонатів до віртуальної виставки Мистецького тижня « Лікуємо 

красою», відбір робіт. Консультації дітей.  

Фото звіт Спілкування 

в групі Facebook 

 

4 07.05 Підбір і розробка схем для серії вишивки інтер`єрного призначення. 

Участь у віртуальній виставці « Лікуємо красою» 

Батьківська майстерня 

Інтернет ресурси 

 Фото звіт, мессенджер 

Підготовка наочних матеріалів 

5 08.05 Індивідуальні консультації дітей старшої групи вихованців 

 Відбір робіт на персональні виставки дітей 

Фото звіт Спілкування 

в груп Facebook 

Робота над темою самоосвіти 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1 27.04 Відео огляд ролика «Земля - наш рідний дім.» .Робота з глобусом. 

Ігри на увагу у колі родини. Читання. 

 Viber, Facebook Робота над темою самоосвіти 

2 28.04 Вивчення вірша. Споглядання за природою. 

Аплікація «Весела гусінь». Вправи на увагу. Кількісна лічба до 20. 

Facebook Складання дидактичних комплексів згідно 

напрямку гуртка 

3 29.04 Робота в зошити № 1, вивчення скоромовки  Viber  

4 04.05 Відеоматеріал «Запоріжжя- наше рідне місто» 
Робота в зошити №2, робота над скоромовками 

Фото та відеозвіти Вебінар «Підвищення цифрової грамотності 
педагогічних працівників», Всеосвіта, 18.00 

5 05.05 «Весела лічба» . Порядкова лічба до 20. Задачі на логіку, розв`язування лабіринтів 

Придумати вправи на додавання, робота з конструктором ЛЕГО. Аплікація 

«Чарівна квітка» 

 Viber, відозв`язок  

6 06.05 Читання. Вивчення вірша про весну. 

Фокуси та перетворення. Ігри з батьками «Злови букву» 

 Viber  

7 11.05 Вправи на увагу. Читання оповідань про матусю,родинне читання. 

Малюнок для матусі. Вправи на розвиток уваги підбір самостійно 

 Viber, відозв`язок  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1 27.04 «Світ природа навколо мене» - роботи з форми «серце»: півень, кіт,квітка  Viber, Facebook Підготовка наочних матеріалів 

2 30.04 Продовження теми «Світ природа навколо мене». Фітодизайн. Прикрашаємо  Viber Складання дидактичних комплексів згідно 



 
 

 

 

  

дерев`яні ложки,тощо 

Підготовка до віртуальної Viber виставки « Лікуємо красою» 

напрямку гуртка 

3 04.05 Святкові листівки. Паперова пластика онлайн Вебінар «Кругла методика.Вертуальний круг : 

фасилітація онлайн.» «На урок» 

Вебінар «Підвищення цифрової грамотності 

педагогічних працівників», Всеосвіта, 18.00 

4 07.05 Участь у віртуальній виставці «Лікуємо красою» (ПНЗ «КРЦМтаШ»). Facebook  

5 11.05 Презентація дитячих робіт. Музичні ігри. Аплікація «Подарунок матусі» техніка за 

вибором 

Facebook . 

Відеоголяд, Viber,  

Підготовки презентації 



 

Додаток 4 

Структурний підрозділ «Райдуга» та «Буревісник» 

Керівник гуртка Донченко Т.П. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  27.04 Повторення вивчених букв та звуків. Розповідь за малюнком. електронна пошта Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу 

2.  29.04 Розвиваємо логіку. Виконання логічних вправ в зошиті. 

 

 Viber група та 

електронна пошта 

Оновлення дидактичних комплексів 

3.  04.04 Читання складів. Повторення «Пори року» Viber група Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу. 

4.  06.04 Розвиток мовленнєвого спілкування.Розповідь за сюжетною картинкою “День Перемоги” Viber група Оновлення дидактичних комплексів 

5.  11.04 Рішення прикдалів в межах 10. Viber група  

 

Керівник гуртка Новожилов О.В. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  27.04 „Вправи на розширення діапазону голосу ” Відео - урок Робота з інтернет-ресурсом 

2.  29.04 Знайомство з піснею „ Солодкі сльози " Електронну пошта  

3.  4.05 Вивчення мелодії та тексту пісні,  Перевірка у Viber  

4.  06.05 Вивчення простих естрадних рухів Відео - урок Робота з інтернет-ресурсом 

5.  08.05 Спів вокальних розпівок на розширення діапазону Електронну пошта  

6.  11.05 Робота над складними місцями пісні „ Солодкі сльози " Перевірка у Viber  

 

Керівник гуртка: Темченко Наталія Валеріївна 

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

1. 27.03

. 

Повторення вивченого раніше руху «Кік бол чеч» танцю «Джайв» Ютуб. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAUgHl6Ic2s 

 

2. 29.03   Робота з інтернет 

ресурсами 

3. 01.04 Повторення раніше вивченого руху «Вольта» танцю «Самба» Ютуб. 

https://www.youtube.com/watch?v=3lXYVKthDPA&l

ist=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-

g5TU&index=34 

 

4. 04.04 Повторення вивченого раніше руху «Розкручування від руки» танцю «Джайв» Ютуб 
https://www.youtube.com/watch?v=Qawxl-yCqeI 

 

5 08.04 Повторення вивченого раніше руху «Американький спін поворот» танцю 

«Джайв» 

Ютуб. 

https://www.youtube.com/watch?v=qULG2OYNqzM 

 

8 11.04 Повторення раніше вивченого руху «Основний крок» та «Нью Йорк» танцю Ютуб  

https://www.youtube.com/watch?v=FAUgHl6Ic2s
https://www.youtube.com/watch?v=3lXYVKthDPA&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=3lXYVKthDPA&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=3lXYVKthDPA&list=PLMxmj92N9o6ZlATz7M2AqdB3UTU7-g5TU&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=Qawxl-yCqeI
https://www.youtube.com/watch?v=qULG2OYNqzM


 

Керівник гуртка Бганка С.С. 

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

1 27.04.   Добірка зразків дидактичного матеріалу для занять з розвитку 
мовлення та мовленнєвого спілкування. 

2 28.04. Вивчення звука та букви Я. завдання на електрону адресу  

3 29.04. Логічні вправи відеоматеріали на електрону адресу Розробка онлайн занять, пошук цікавого навчального матеріалу. 

4 30.04   Виготовлення дидактичного матеріалу 

5 04.05. Розвиваємо логіку . відеоматеріали на електрону адресу  

6 05.05 Читаємо по складах. завдання Viber  

7 06.05.   опрацювання фахової літератури 

8 07.05 Тренуємо логіку  завдання Viber Розробка онлайн занять, пошук цікавого навчального матеріалу. 

9 08.05 Веселий рахунок завдання Viber  

10 11.05 Рішення прикладів завдання Viber оновлення картотеки дидактичних завдань з математики 

 

Керівник гуртка Стешенко Е.Р.  

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

1.  27.04.   Оновлення картотеки дидактичних завдань з граматики 

2.  28.04.   Розробка онлайн занять, пошук цікавого навчального матеріалу. 

3 29.04. Логічні вправи відеоматеріали на електрону адресу Добірка зразків дидактичного матеріалу для занять з розвитку 

мовлення та мовленевого спілкування. 

4 30.04 Вивчення звука та букви Ю.   завдання Viber  

5 04.05. Прямий та зворотній рахунок. відеоматеріали на електрону адресу Онлайн консультація для батьків “Як навчати дитину” 

6 05.05 Повторення вивчених букв та звуків. Читання. завдання Viber  

7 06.05. Логічні вправи  опрацювання фахової літератури 

8 07.05 Повторення геометричні фігури завдання Viber  

9 08.05  завдання Viber  

10 11.05 Вправи на розвиток памяті,мислення. завдання Viber  

Керівник гуртка Циганок О.І. 

«Румба» https://www.youtube.com/watch?v=I1B05RKe7Ao 

https://www.youtube.com/watch?v=I1B05RKe7Ao


 

Керівник гуртка Гахович М. В. 

 

Керівник гуртка Єременко О.В. 

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

1.  28.04 Бісероплетіння.Виготовлення іграшки за власним задумом. 

Пошук або розробка схеми.Підготовка матеріалу для роботи. 

Онлайн конференція для вихованців. Підготовка до конференції.Пошук 

матеріалу ,розробка схем. 

2.  29.04 Сувеніри із фетру.Ескіз.Розкрій деталей.Декорування готового виробу. Онлайн перегляд робіт,робота в 

Viber.  

Участь у вебінарі «Сувеніри своїми 

руками» 

3.  30.04 Конструювання із паперу.Орігамі. Онлайн конференція.  

4.  05.05 Продовження роботи з папером.Виготовлення модулів. Онлайн завдання.  

5.  06.05 Квіти із атласних стрічок.Підготовка матеріалів.Виготовлення деталей. Онлайн завдання. Розробка МК. 

6.  07.05 Робота над композицією «Весняний настрій» Перегляд МК в інтернеті за поданими 

посиланнями. 

 

7.  08.05 Завершення роботи.Оформлення готового виробу. Онлайн завдання.  

  

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

1.  27.04 Виконання тематичних композицій «Чарівний світ навколо нас» Онлайн завдання та робота в Viber  

2.  28.04 Виконання тематичних композицій «Чарівний світ навколо нас» Онлайн консультації та робота в 

Viber 

 

3.  29.04 Виконання тематичних композицій Онлайн завдання та робота в Viber  

4.  01.05 Виконання тематичних композицій Онлайн завдання та робота в Viber  

5.  04.05  Виконання начерків натюрмортів з натури побутових предметів Онлайн завдання та робота в Viber  

6.  05.05  Виконання начерків натюрмортів з натури побутових предметів Онлайн завдання та робота в Viber  

7.  06.05 Виконання завдань з анімалістичного жанру Онлайн завдання та робота в Viber  

8.  08.05 Виконання завдань з анімалістичного жанру Онлайн завдання та робота в Viber  

9.  11.05   Робота з інтернет ресурсами  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  27.04 Декоративне панно «Квітуча весна», з елементами обьємної аплікації. Ескіз  Майстер-клас «Квіти з гофрованого паперу» 

2.  28.04  Декоративне панно «Квітуча весна», з елементами обьємної аплікації. Продовження роботи. Viber  

3.  29.04 Виготовлення обьємної аплікації з гофропаперу.  Viber Створення методичної розгортки: схеми, 

фото-приклади робіт. 

4.  30.04 Виготовлення обьємної святкової листівки з гофропаперу. Завершення роботи. Оформлення. Viber  

5.  04.05 Виготовлення обьємних квітів з гофропаперу.  Схема складання обьємної форми квітів., 

6.  05.05 Виготовлення обьємних квітів з гофропаперу. Завершення роботи. Viber Майстер-клас «Квіти з гофрованого паперу» 

7.  06.05 Ліплення обьємної аплікаціі з пластиліну «Бузок» Viber Майстер-клас «Ліпимо квіти з пластиліну» 

8.  07.05 Ліплення обьємної аплікаціі з пластиліну «Бузок» Завершення роботи. Оформлення. Viber  

9.  11.05 Ліплення обьємної аплікаціі з пластиліну «Червоні тюльпани»  Створення методичної розгортки: схеми, 

фото-приклади робіт. 



Додаток 5 

Структурний підрозділ «Олімпієць» 

 

Керівник гуртка Пеньков Ю.М. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 • Практика: відпрацювання прийомів у стійці. Страховки. Базові стійки. Viber  

2 28.04 • Розробка вправ на всі групи м'язів  розробка 

3 29.04 Практика: відпрацювання базових рухів та вдосконалення вивчених на попередніх заняттях прийомів (надання 
вихованцями фото та відеозвітів в Viber-групах 

Viber  

4 30.04 • Практика: зв'язки з двох ударів, борцівський міст, захисна і атакуюча форми Viber  

5 04.05 Практика: відпрацювання прийомів у стійці. Страховки. Базові стійки. Viber  

6 05.05 • Перегляд відео за посиланням Розбір переглянутого Відео-ролик  

7 06.05 Практика: дихальні вправи. Відпрацювання ката Viber  

8 07.05 Робота надтемою самоосвіти  матеріали 

9 08.05 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  

 

Керівник гуртка Коваль Є.Є. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 28.04 Практика: відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях Viber  

2 30.04 Розробка вправ на всі групи м'язів. Робота над темою самоосвіти  розробка та матеріли 

3 05.05 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців  Viber  

4 07.05 Он-лайн заняття: "Уроки кіокушинкай карате» практичне заняття Он-лайн  

5 08.05 Відпрацювання базових дихальних ката  Viber  

 

Керівник гуртка Мацак Р.І. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Практика: загально-фізична підготовка - вправи Viber  

2 29.04 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Viber  

3 .04.05 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням) 

Он-лайн  

4 06.05 Перегляд відео "Як навчитися боксувати вдома" (За посиланням на ютуб) он-лайн  

5 08.05 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення он-лайн розминок, розтяжок та фізичні 

вправи з власною вагою 

Он-лайн  

 

Керівник гуртка Петровський В.А. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 
навчання (яка) 

Зміст методичної 
роботи 

1 27.04 Практика: комплекс вправ на всі групи м'язів Viber  

2 28.04 Теорія: термінологія технічних прийомов у футболі Viber  



3 29.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок, розроблених педагогом для 

кожної вікової групи 

Он-лайн  

4 30.04 Розробка вправ на гнучкість, розтяжку, розігріву зв'язок м'язів  розробка 

5 04.05 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

6 05.05 Практика: комплекс вправ на всі групи м'язів Viber  

7 06.05 Розробка гімнастичних вправ на розтяжку, розігріву зв'язок м'язів. Робота над темою самоосвіти  розробка, матеріали 

8 07.05 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

9 08.05 Практика: вправи з спеціально-фізичної підотовки Viber  

 

Керівник гуртка Олійник Д.О. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Перегляд відео-роліку "Бокс: тренування для дітей." Обговорення Viber  

2 28.04 Розробка вправ з спеціально-технічної підготовки  розробка 

3 29.04  Заняття з засвоєння теоретичних засад спортивної тактики. Viber  

4 30.04 Перегляд відео-роліку: " Вчимо боксувати дітей." Обговорення Viber  

5 04.05 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення онлайн разминок, онлайн розтяжок та 
фізичні вправи з власною вагою. 

Он-лайн  

6 05.05 Робота над матеріалами самоосвіти.  Робота з матеріалами 

7 06.05 Практика: комплекс вправ на всі групи м'язів Viber  

8 07.05 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

  

9 08.05 Практика: комплекс вправ на всі групи м'язів Viber  

 

Керівник гуртка Коркошко В.В. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Практика: комплекс вправ на всі групи м'язів Он-лайн  

2 29.04 Перегляд відео-роликів:"Вчимо боксувати дітей. Координація. Техніка". Обговорення Viber  

3 04.05 Практика: комплекс вправ на всі групи м'язів 

Обговорення стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

Viber 

Он-лайн 

 

4 06.05 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів Viber  

5 08.05 Тренувальні відео, комплекс розтяжки Он-лайн  

 

Керівник гуртка Павелко З.С. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів Viber  

2 28.04 Перегляд відео-роликів:"Вчимо боксувати дітей. Координація. Техніка". Обговорення Viber ютуб  

3 29.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Viber  

4 30.04 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  



5 04.05 Практика: загально-фізична підготовка (з детальним роз`ясненням). Он-лайн  

6 05.05 Робота над темою самоосвіти. Розробка тренувальних вправ для занять вдома  матеріали 

7 06.05 Перегляд відео-роликів спарингів (в Viber-групі надається посилання на інтеренет-сторінки). Обговорення 

стратегії та тактики переглянутих спарінгів (рефлексія). 

  

8 07.05 Практика: Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

9 08.05 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  

 

Керівник гуртка Мельничук Р.С. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Практика Основні вправи для розминки в муай тай. Viber  

2 28.04 Перегляд відео-роліку:"Бокс: тренування для дітей." Обговорення он-лайн  

3 29.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

4 30.04 Техніка Муай Тай. Відео добірка технічних напрацювань для тайського боксу.  Он-лайн  

5 04.05 Практика: техніко-тактичне тренування Viber  

6 05.05 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

7 06.05 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber розробка 

8 07.05 Практика: Індівідуальна робота з вихованцями ( розминка в муай тай) За бажанням дітей. Viber  

9 08.05 Перегляд відео-роликів:"Вчимо боксувати дітей. Координація. Техніка". Обговорення (в Viber-групі надається 
посилання на інтеренет-сторінки).  

он-лайн  

 

Керівник гуртка Калита С.С. 

 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  

2 28.04 Практика:розминка та відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях Viber  

3 29.04 Повторення в онлайн-режимі: Систематика прийомів.( Задля перевірки засвоєння надано теми) Он-лайн  

4 30.04 Повторення в онлайн-режимі: «Термінологія». ( Задля перевірки засвоєння надано теми) Он-лайн  

5 04.05 Перегляд відео: "Головні принципи в дзюдо". Обговорення Viber ютуб  

6 05.05 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  

7 06.05 Робота над темою самоосвіти та розробкої вправ. матеріали, розробка  

8 07.05 Перегляд відео-роликів: " Супер кидки в дзюдо". Обговорення стратегії та тактики переглянутих спарінгів 

(рефлексія). 

Viber 

ютуб 

 

9 08.05 Практика: комплек вправ загально-фізичної підготовки Viber  

 

Керівник гуртка Немчинов Д.О. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  

2 28.04 Повторення в онлайн-режимі теми «Класифікація прийомів дзюдо»;( Задля перевірки засвоєння надано теми) Он-лайн  

3 29.04 Перегляд відео "Головні принципи в дзюдо".(за посиланням на Viber) Viber  

4 30.04 Практична частина :відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях Он-лайн  



5 04.05 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  

6 05.05 Практика: комплекс вправ з заально-фізичної підготовки. Viber  

7 06.05 Перегляд відео-роликів:" Супер кидки в дзюдо". Обговорення стратегії та тактики переглянутих спарінгів 

(рефлексія). 

Viber  

8 07.05 Практична частина оnline-занять: відпрацювання прийомів вивчених на попередніх заняттях Viber  

9 08.05 Робобта над темою самоосвіти. Розробка вправ  матеріали, розробка 

 

Керівник гуртка Стадниченко М.В. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04  Теоретичний матеріал (оnline-лекції, або посилання в Viber-групах щодо наданої тематики): Он-лайн  

2 28.04 Практика: "Комбінації на відході" (комплекс вправ) Viber  

3 29.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

4 30.04 Практика: "Відпрацювання зустрічного прямого від мідл кика".  Viber  

5 04.05 Перегляд відео-ролику:"БУАКАВ ПОР-ПРАМУК: Розбір техніки, фішок і прийомів". Он-лайн  

6 05.05 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

7 06.05 Розробка тренувальних вправ для занять вдома. ( на прохання вихованців)  розробка 

8 07.05 Практика: Основні вправи для розминки в муай тай. Зброя муай-тай. Ефективна тайська програма тренувань Viber  

9 08.05 Практика:"Комбінації при захисту". он-лайн  

 
Керівник гуртка Гольц О.В. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  

2 28.04 Практика: "Комбінації на відході" (комплекс вправ) он-лайн  

3 29.04 Практика: для підтримання фізичної форми вихованців проведення оnline- розминок та оnline-тренувань (з 

детальним роз`ясненням). 

Он-лайн  

4 30.04 Практика:комплекс вправ на всі групи м'язів  Viber  

5 04.05 Відео: "Буакав Пор-Прамук: Розбір техніки, фішок і прийомів". Он-лайн  

6 05.05 Робота над темою самоосвіти  матеріали 

7 06.05 Практика: "Відпрацювання зустрічного прямого від мідл кика".  Viber  

8 07.05 Практика: Основні вправи для розминки в муай тай Viber  

9 08.05 Практика: комплекс вправ з техніко-тактичної підготовки Viber  

 

 

 

 

 

  



Додаток 6 

Структурний підрозділ МАУБ 

Керівник гуртка Старікова О.М. 

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

1.  27.04 ПГ-1 Робота над проєктом. Перевірка на плагіат результатів.Формування 

віртуальної книги, викладка матеріалу. 

Месенджер Facebook, 

ZOOM,Google – додатки, вайбер 

Підготовка до заняття, робота з контентом, 

викладка на гугл-докс, інш. 

2.  29.04. ПГ-1 Консультації, супровід доопрацювання домашнього завдання 

вихованцями 

Месенджер Facebook, 

ZOOM,Google – додатки, вайбер 

Підготовка до заняття, робота з контентом, 

викладка на гугл-докс, інш. 

3.  4.05 ПГ-1 Робота над проєктом. Проведення опитування, створення гугл-форм. 

Інтерв’ю. 

Месенджер Facebook,ZOOM 

Google – додатки 

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

клас, завдання, інш. 

4.  06.05 ПГ-1 Консультації, супровід доопрацювання домашнього завдання 

вихованцями 

Месенджер Facebook, 

ZOOM,Google – додатки, вайбер 

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

клас, завдання, інш. 

5.  11.05 ПГ-1 Робота над проєктом.Підготовка презентації результатів  Месенджер Facebook, 

ZOOM,Google – додатки, вайбер 

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

клас, завдання, інш. 

 

Керівник гуртка Гапоненко І.В. 

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

1.  25.04.20 ПК-14 повторення пройденого матеріалу за рік. Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-

диск,ZOOM 

Підготовка до заняття, пошук інформації 

2.  25.04.20 ПК-15 повторення пройденого матеріалу за рік. Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-

диск ZOOM 

Підготовка до заняття, пошук інформації 

3.  25.04.20 ПК-21 MS Access. Робота з базами даних.форми. 

 

Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-

диск ZOOM 

Підготовка до заняття, пошук інформації 

4.  02.05.20 ПК-14 повторення пройденого матеріалу за рік. Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-

диск ZOOM 

Підготовка до заняття, пошук інформації 

5.  02.05.20 ПК-15 повторення пройденого матеріалу за рік. Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-

диск ZOOM 

Підготовка до заняття, пошук інформації 

6.  02.05.20 ПК-21 MS Access. Робота з базами даних. форми. Вайбер, гугл-клас, гугл-докс, гугл-

диск,ZOOM 

Підготовка до заняття, пошук інформації 

 

Керівник гуртка Гамбург І.А. 

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

1.  25.04.20 ПК-15 Всесвітня мережа ІНТЕРНЕТ.Перегляд аутентичного матеріалу. 

Опрацювання отриманої інформації у формі дискусії. 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 

iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-

контенту, створення плану-конспекту 

2.  25.04.20 ПК-14 Всесвітня мережа ІНТЕРНЕТ. 
Перегляд аутентичного матеріалу. Опрацювання отриманої інформації у 

формі дискусії. 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 
iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-
контенту, створення плану-конспекту 

3.  25.04.20 ПК-20 Соціальні мережі. Розгляд тематики сучасних соціальних мереж. 

Відпрацювання висловлення власної думки 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 

iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-

контенту, створення плану-конспекту 

4.  25.04.20 ПК-21 Соціальні мережі. Розгляд тематики сучасних соціальних мереж. 

Відпрацювання висловлення власної думки 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 

iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-

контенту, створення плану-конспекту 

5.  2.05.20 ПК-15 Інформаційні технології. Виконання вправ Виконання типових 

вправ на граматику, використання мови та читання. Розвиток усного 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 

iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-

контенту, створення плану-конспекту 



мовлення 

6.  2.05.20 ПК-14 Інформаційні технології. Виконання вправ Виконання типових 

вправ на граматику, використання мови та читання. Розвиток усного 

мовлення 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 

iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-

контенту, створення плану-конспекту 

7.  2.05.20 ПК-20 Повторення вивченого курсу Виконання тренувальних вправ з 

граматики та читання. Підготовка до іспитів. 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 

iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-

контенту, створення плану-конспекту 

8.  2.05.20 ПК-21 Повторення вивченого курсу Виконання тренувальних вправ з 

граматики та читання. Підготовка до іспитів. 

ZOOM,Онлайн дошки Padlet.com, 

iDroo, Google-клас, соц. мережі 

Підготовка до заняття, пошук відео-

контенту, створення плану-конспекту 

Керівник гуртка: Зимокос М.О. 

 

Керівник гуртка Гусарова В.В.  

 

№ Дата Група Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  25.04 ПК-20 Повторення MS Access Viber, Skype, Google 

Class 

Проведення онлайн консультацій з вихованцями 

2.  29.04 3Д Використання аудіомодулю. Створення UI. Skype, Facebook Перегляд вебінару: «Скринкасти, або форми і методи  
подачі навчального матеріалу під час дистанційного  

навчання». https://naurok.com.ua/webinar/skrinkasti-abo-formi-i-

№ №гр. Дата  Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 Д-11 28.04 Живопис: Натюрморт з 3-х предметів. Кольорове рішення. (2год.) 

Малюнок: Малювання меблі, побудова в перспективі. (2год.) 

Дизайн: Мозаїка. Затвердження ескізів. (1год.) 

Композиція: Акцент . Виконання роботи. (1год.) 

Робота через Viber (відео, 

фото та аудіо-повідомлення)  

План-конспект 

заняття. 

2 Д-31 29.04 Живопис: Зображення гіпсової голови. Виконання роботи, гуаш. (2год.) 

Рисунок: Пейзаж у графіці. Замальовки дерев.(2год.) 

Дизайн: Побутовий інтер’єр. Особливості розробки, основні види. (2год.) 

Робота через Viber (відео, 

фото та аудіо-повідомлення) 

Підготовка матеріалів 

до занять. 

3 Д-21 30.04 Живопис: Натюрморт змішана гама. Побудова та компонування. (2год.) 

Рисунок: Підсумковий натюрморт. Тональне рішення.(2год.) 

Дизайн: Плакат розробка Виконання творчої роботи. (1год.) 
Композиція: Перетворення природної форми в побутову. графічне виконання. (1год.) 

Робота через Viber (відео, 

фото та аудіо-повідомлення),  

План-конспект 

заняття. 

4 Д-11 05.05 Живопис: Натюрморт з 3-х предметів. Кольорове рішення. (2год.)  

Малюнок: Малювання меблі. Побудова в перспективі складних об’єктів. (2год.) 

Дизайн: Мозаїка. Затвердження ескізів. (1год.) 

Композиція: Акцент . Виконання роботи. (1год.) 

Робота через Viber (відео, 

фото та аудіо-повідомлення),  

План-конспект 

заняття.  

5 Д-31 06.05 Живопис: Зображення гіпсової голови. Виконання роботи, гуаш. (2год.) 

Рисунок: Пейзаж у графіці. Замальовки рослин.(2год.) 

Дизайн: Побутовий інтер’єр. Розробка ескізів заданого натюрморту. (2год.) 

Робота через Viber (відео, 

фото та аудіо-повідомлення) 

Розробка завдань за 

темою Побутовий 

інтер’єр.  

6 Д-21 07.05 Живопис: Натюрморт змішана гама. Кольорове рішення, робота з контрастами. (2год.) 

Рисунок: Підсумковий натюрморт. Тональне рішення.(2год.) 

Дизайн: Плакат розробка Виконання творчої роботи. (1год.) 

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

Робота через Viber (відео, 

фото та аудіо-повідомлення) 

План-конспект 

заняття. 

https://naurok.com.ua/webinar/skrinkasti-abo-formi-i-metodi-podachi-navchalnogo-materialu-pid-chas-distanciynogo-navchannya


metodi-podachi-navchalnogo-materialu-pid-chas-distanciynogo-

navchannya 

3.  30.04 Веб-11 Зразки простих інтерактивних програм Discord Підготовка до проведення кваліфікаційного іспиту  

он-лайн. Пошук необхідної платформи.  

Створення правил складання та програми проведення іспиту. 

4.  08.04 Веб-12 Зразки простих інтерактивних програм Skype Розробка медіа-презентацій та створення  

тестів до занять 

5.  02.05 ПК-20 Повторення пройденого матеріалу з курсу. Viber, Skype Перегляд вебінару: «Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в учнів інтерес до навчання». 

https://vseosvita.ua/webinar/igrovi-pedagogicni-prijomi-ak-probuditi-v-ucniv-interes-do-navcanna-171.html 

6.  06.05 3Д Кроссплатформена розробка ігор. Основи командної 
взаємодії. 

 

Skype Перегляд вебінару: «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, 
контент, просування». https://naurok.com.ua/webinar/osobistiy-

profesiyniy-blog-vchitelya-dizayn-kontent-prosuvannya 

7.  07.05 Веб-11 Керування сценаріями перегляду Web-сторінок за 

допомогою JavaScript. 

Discord, Kahoot Підготовка завдань до кваліфікаційного іспиту  

он-лайн 

8.  08.05 Веб-12 Керування сценаріями перегляду Web-сторінок за 

допомогою JavaScript. 

Skype, Kahoot Розробка медіа-презентацій та створення тестів 

до занять 

 

  

https://naurok.com.ua/webinar/skrinkasti-abo-formi-i-metodi-podachi-navchalnogo-materialu-pid-chas-distanciynogo-navchannya
https://naurok.com.ua/webinar/skrinkasti-abo-formi-i-metodi-podachi-navchalnogo-materialu-pid-chas-distanciynogo-navchannya
https://vseosvita.ua/webinar/igrovi-pedagogicni-prijomi-ak-probuditi-v-ucniv-interes-do-navcanna-171.html
https://naurok.com.ua/webinar/osobistiy-profesiyniy-blog-vchitelya-dizayn-kontent-prosuvannya
https://naurok.com.ua/webinar/osobistiy-profesiyniy-blog-vchitelya-dizayn-kontent-prosuvannya


Додаток 7 

Структурний підрозділ «O - ZONE Cosmic» 

Керівник гуртка Колєснікова О.О 

 

 

Керівник гуртка Малиношевська І.А 

 

  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 27.04.2020 Вивчення положення рук, ніг. Позиції рук, ніг у сучасній хореографії  

за допомогою фото матеріалу та коментарів від керівника гуртка. Дистанційно через Viber звіт на сторінці facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623 

Viber.  

youtube 

Теорія та методика 

сучасної хореографії. 

2 28.04.2020 Онлайн урок з розтяжки, вправи на гнучкість тіла, перевірка шпагатів. 

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

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623 

Дистанційно через Viber  

3. 30.04.2020 Перегляд концертних номерів студії, робота над помилками в онлайн режимі. Через Viber. Початок вивчення 

флешмобу з дітьми студії за плануванням відкритих уроків на кінець навчального року. Дистанційно за допогою 

Viber. 

Дистанційно через Viber  

4 04.05.2020 Онлайн – конференція вихованців щодо роботи над помилками у комбінації « розминка», « пліє», « координація» 

та нового матеріалу. 

Інформаційна  Теорія сучасного 

танцю 

5 05.05.2020 Відпрацювання комбінації усього матеріалу 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. 07.05.2020 Онлайн урок з розтяжки, вправи на гнучкість тіла, перевірка шпагатів. 
Зворотній зв'язок від вихованців фото звіт, у групу ozonecosmic на сторінці в «інстаграм» звіт на сторінці facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623 

Інформаційна, 
мультимедіа. 

(інтернет ресурси) 

«Загальні вимоги до 
оформлення та 

особливості мови 

ділових паперів» 

7. 11.05.2020 Перевірка знань з теорії сучасної хореографії, за принципом: питання відповідь. Зворотній зв'язок вихованців 

особисті повідомлення в Viber керівнику гуртка  

Онлайн – конференція вихованців щодо роботи над помилками у комбінацій з сучасної хореографії, за принципом: 

питання, відповідь. Продовження роботи над флешмобом студії усіх вихованців.. 

Дистанційно через Viber 

Онлайн заняття 

(Skype) 

Дистанційно через Viber 

Теорія та методика 

сучасної хореографії. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної 

роботи 

1 29.04.2020 Онлайн урок з розтяжки, вправи на гнучкість тіла, перевірка шпагатів. 

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

facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623 

Дистанційна 

скайп 

Теорія та методика  

2 06.05.20 Онлайн естафета. Набір рухів з гімнастики Дистанційно Viber 

3 08.05.20 Онлайн тренування на виносливість. Біг, стрибки Дистанційна, скайп Теорія та методика  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623
https://www.youtube.com/watch?v=ua-R1rE59N4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013600874623


Додаток 8 

 

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

Керівник гуртка Мигалюк Надія Володимирівна 

 

Керівник гуртка Майборода Ангеліна Олександрівна  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 28.04.20 Дистанційне завдання для дітей комбінація з класичного танцю на контрольний урок (групи 

8,11,1,2)Онлайн консультації. 

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання) через 

Skype, Viber 

 

2 29.04.20 Онлайн консультації з розтяжки з групами 1,2(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям 

розігрів та провісні шпагати. 

 через Skype, Viber  

3 30.04.20 Робота з відео номеру «Африканська іскра» повторення матеріалу. Завдання дітям відео 

зв’язок зворотній комбінації надіслати педагогу. (группа8) 

https://www.youtube.com/watch?v=5694bfyh2Fo 

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання дітям) 

 

4 01.05.20 Онлайн заняття з розтяжки з групами 6(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям розігрів та 

провісні шпагати. Опрацювати методичний посібник Антоніни Шевчук «Дитяча 

хореографія» . 

Онлайн заняття через  

Skype 

«Дитяча хореографія» 

особливості хореографії за 

віком. 

5 05.05.20 Онлайн консультації з репертуару з групами 1,2(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям 

повторити «Воздух» та відпрацювати комбінації. 

Онлайн заняття через  

Viber  

 

6 06.05.20 Онлайн консультації з вихованцями гуртка. 
Опрацювати методичний посібник Антоніни Шевчук «Дитяча хореографія» Підбір вправ 

оздоровчих для дітей. 

Мультимедійна форма 
дистанційного навчання 

«Дитяча хореографія» 
особливості хореографії за 

віком. 

7 07.05.20  Самостійне відпрацювання під музичний супровід (відео урок) вивчених елементів 

танцювальної композиції на контрольний урок по стрейчінгу та акробатики групи №6 

- перегляд відеоматеріалу, щодо техніки виконання колесо на одну руку із інтернет ресурсів 

групи 6(самоосвіта) 

Мультимедійна форма 

дистанційного навчання. 

Інформаційно-методична. 

 

8 08.05.20 Розробка педагогічних порад та пам’ятку батькам. 

Творче завдання для дітей імпровізація «Мій настрій» відео звіт. 

Інформаційно- методична.  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 28.04.20 Опрацювання посібника «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом» 
Мартиненко О.В. 2016р.  

Розділ 2.Основи організації та керівництва хореографічними колективами. 

Інформаційно-методична  

2 29.04.20 Онлайн завдання дітям з стрейчінгу: 

-провисаючі шпагати -затяжки стоячи на одній нозі. Группи №8, 10а, 10б. 

Мультимедійна форма  

3 30.04.20 Перегляд в інтернет ресурсі «Youtube» відео уроків з техніки обертів: 

- «pencil tour en dedans» - «pensil tour en dehors» 

Інформативна інтернет ресурси . Робота з відеоматеріалами. 

4 01.05.20 1.Онлайн консультації з вихованцями гуртка і батьками з питань виконання завдань під час 

карантину. 

2.Завдання дітям повторити комбінацію №1 з танцю «Настрій» группі №8. 

Змішана форма Робота в онлайн режимі з 

батьками. 

Завдання дітям. 

https://www.youtube.com/watch?v=5694bfyh2Fo


 

Керівник гуртка Лєськова Юлія Анатоліївна 

 

  

5 05.05.20 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 06.05.20 Робота з посібником «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом» Мартиненко 

О.В. 2016р.  

Змістовий модуль 2. Загальні основи організації навчально-виховного процесу в 

хореографічному колективі. 

Інформаційна форма. Опрацювання розділу 

посібника «Теорія і методика 

роботи з хореографічним 

колективом». 

7 07.05.20 1.Придумування 2 частини комбінації №4 хіп-хоп для групи №7. 

2. Завдання дітям повторити комбінацію №1,2 хіп-хоп та зняти відео звіт. 

Мультимедійна форма 
дистанційного навчання. 

Інформаційно-методична. 

 

8 08.05.20 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. 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 28.04.20 Дистанційне завдання для дітей комбінація з хіп-хопу на контрольний урок (групи 

9а,9б,10а,10б)Онлайн консультації. 

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання) через 

Skype, Viber 

 

2 29.04.20 Онлайн консультації з розтяжки з групами 11,8(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям 

розігрів та провісні шпагати. 

 через Skype, Viber  

3 30.04.20 Повторення репертуару номеру «Мечта» самостійно вдома з відео. Група 1,2(завдання дітям 

передивитися та відпрацювати вдома зворотній відео зв'язок)  

https://www.youtube.com/watch?v=Gz4uGtR-PeY 

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

Змішана(інформативна інтернет 

ресурси та відео завдання дітям) 

 

4 01.05.20 Онлайн заняття з хіп-хопу з групами 10а,10б(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям 

повторити комбінації з хіп-хопу. Опрацювати методичний посібник Антоніни Шевчук 

«Дитяча хореографія» . 

Онлайн заняття через  

Skype 

Особливості хореографії 

відповідно віку дітей. 

5 05.05.20 Онлайн консультації з репертуару з групами 8(відео-зворотній зв'язок )Завдання дітям 

повторити «Дикі танці » та відпрацювати комбінації. 

https://www.youtube.com/watch?v=c_P5eACTDdM 

Онлайн заняття через  

Viber Skype 

 

6 06.05.20 Онлайн консультації з вихованцями гуртка. 

Опрацювати методичний посібник Антоніни Шевчук «Дитяча хореографія» Підбір вправ 

оздоровчих для дітей. 

Мультимедійна форма 

дистанційного навчання 

Особливості хореографії 

відповідно віку дітей. 

7 07.05.20  Самостійне відпрацювання під музичний супровід (відео урок) вивчених елементів 

танцювальної композиції на контрольний урок по стрейчінгу та акробатики групи №11 
- перегляд відеоматеріалу, щодо техніки виконання колесо на одну руку із інтернет ресурсів 

групи 11 

Мультимедійна форма 

дистанційного навчання. 
Інформаційно-методична. 

 

8 08.05.20 Розробка партерних вправ на стрейчінг ускладнення раніше вивчених елементів. Розібрати 

помилки «Як не правильно тягнути на шапагат» з інтернет ресурсів. Самоосвіта. 

Інформаційно- методична.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gz4uGtR-PeY
https://www.youtube.com/watch?v=c_P5eACTDdM


Додаток 9 

План дистанційної роботи ПНЗ «КРЦМтаШ» на період карантину 

 

структурного підрозділу «Зюйд» 

Керівник гуртка: Добродуб Зіновій Матвійович 

 

Керівник гуртка: Миросенко Валерій Дмитрович 

 

Керівник гуртка: Омарова Анастасія Олександрівна 

 

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

1 28.04  Згинання-розгинання рук в упорі Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

2 30.04  Вправи для м’язів пресу (підйом тулуба, підйом ніг лежачи на спині) Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

Робота з документацією 

2  05.05 Підтягування на перекладині Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

4  07.05 Розтягування м’язів ніг  Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

Робота з документацією 

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

1 27.04 Вправи для м’язів ніг (присідання руки за голову, стрибки) Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

2 29.04 Згинання-розгинання рук в упорі  Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

3 04.05 Вправи для м’язів пресу (підйом тулуба, підйом ніг лежачи на спині) Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

4 06.05 Підтягування на перекладині Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

5 08.05 Розтягування м’язів ніг  Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

6 11.05 Вправи для м’язів спини Група «Греко-римська боротьба» у Viber Консультація 

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

1 27.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber  Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 
тренажерному залі 

2 28.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з додатковою літературою 

3 29.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

4 30.04 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

5  04.05 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Складання індивідуальних комплексів 

6  05.05 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber  Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі 

7  06.05 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з додатковою літературою 

8  07.05 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

9  08.05 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Робота з документацією 

10  11.05 Робота з комплексом №3 Група «Клуб «Зюйд» у Viber Складання індивідуальних комплексів 



Керівник гуртка Романов О.М. 

 

 

  

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1 27.04 Робота з комплексом №3 Viber  Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 

тренажерному залі 

2 28.04 Робота з комплексом №3 Viber Робота з додатковою літературою 

3 29.04 Робота з комплексом №3 Viber Робота з документацією 

4 30.04 Робота з комплексом №3 Viber Робота з документацією 

5  04.05 Робота з комплексом №3 Viber Складання індивідуальних комплексів 

6  05.05 Робота з комплексом №3 Viber  Розробка рекомендацій щодо харчування 

під час фізичних навантажень у 
тренажерному залі 

7  06.05 Робота з комплексом №3 Viber Робота з додатковою літературою 

8  07.05 Робота з комплексом №3 Viber Робота з документацією 

9  08.05 Робота з комплексом №3 Viber Робота з документацією 

10  11.05 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 

6.  27.05 Вправи для розминки. Відео уроки: ритм. Вправи на дихання, фізкультхвилинка.  

Завдання «Парашут»  

Приклади з лего. 

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 

7.  28.05 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять. Google class, Viber групи. Оформлення таблиці 

8.  29.05 Вправи для розминки. Відео уроки: ритм. Вправи на дихання, фізкультхвилинка.  

Завдання «Повітряна куля»  

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

Google class, Viber групи, відео-

презентації. Додаткові додатки 

Наповнення Google class 

 

9.  30.05 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу. 

10.  04.05. Вправи для розминки. Відео уроки: ритм. Вправи на дихання, фізкультхвилинка.  

Будуємо за умовою. Створи казку. Розвиваємо логіку та математичний інтелект: 

LogicLike. Малюємо по клітинкам 
Посилання: https://classroom.google.com/c/NTM0ODAzMzAxMzha  

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки 

Наповнення Google class 

 

11.  05.05 Опрацювання виконаних завдань, фідбек, оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

12.  06.05 Вправи для розминки. Відео уроки: ритм. Вправи на дихання, фізкультхвилинка.  

Будуємо за умовою. Створи казку. Розвиваємо логіку та математичний інтелект: 

LogicLike. Малюємо по клітинкам 

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

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки. Відео-

звернення, відео-презентації 

Розробка он-лайн занять, пошук 

цікавого навчального матеріалу..  

13.  07.05 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 

1. 29.04. Розвиток логічного мислення, слухової та зорової пам’яті, уяви та уваги. Виконуємо 

відео – завдання: «Логічні загадки»,«Знайди тварину або птахів серед дикої 

природи», руханка (відео «Повторюємо рухи разом»). 

Google class, Viber групи, відео-презентації, 

в телефонному режимі з батьками. 

Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 

2. 30.04 Розвиток логічного мислення, слухової та зорової пам’яті, уяви та уваги. Виконуємо 

відео – завдання: «Логічні загадки», «Знайди тварину або птахів серед дикої 

природи», руханка (відео «Повторюємо рухи разом»). 

Google class, Viber групи, відео-презентації, 

в телефонному режимі з батьками. 

Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 

3. 06.05 Розвиток логічного мислення, слухової та зорової пам’яті, уваги, уяви. Виконуємо 

завдання на логіку та увагу. Перегляд відео завдань: «Логічні тести» та «Знайди 
зайвий предмет». Весела зарядка(відео-зарядка з дітьми) 

Google class, Viber групи, відео-презентації, 

в телефонному режимі з батьками. 
Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 
матеріалу 

4. 07.05 Розвиток технічного та логічного мислення, зорової та слухової пам’яті. Перегляд 

відео – ролику вправ на розвиток цих психічних процесів «Веселі логічні завдання» 

Google class, Viber групи, відео-презентації, 

в телефонному режимі з батьками. 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

https://classroom.google.com/c/NTM0ODAzMzAxMzha
https://classroom.google.com/c/NTM0ODAzMzAxMzha
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.  27.04 Організація роботи в Google class: тематичне наповнення. Робота з вихованцями через батьків. 

 «Міст для тварин»  

Розробка прототипу LEGO, який дозволить представникам зникаючих видів безпечно перетинати 

дорогу або іншу небезпечну ділянку Вплив людини на природу. Охорона природних багатств. Участь 

в охороні природи. Особиста відповідальність кожної людини за збереження природи. Загальне 

уявлення про конструювання як створення конструкції будь-яких виробів. Виріб, деталь 

виробів.Основні вимоги до виробів. Створення кінцевої послідовності команди. Проектування та 

конструювання мосту для обраної тварини. Конструювання додаткових конструкцій. Презентація 

роботи. 

Google class, Viber групи, 

відео-презентації. 

Додаткові додатки 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу 

2.  28.04 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять. Google class, Viber групи. Оформлення таблиці 

3.  29.04 Організація роботи в Google class: тематичне наповнення. Робота з вихованцями через батьків. 

 «Міст для тварин»  

Розробка прототипу LEGO, який дозволить представникам зникаючих видів безпечно перетинати 

дорогу або іншу небезпечну ділянку Вплив людини на природу. Охорона природних багатств. Участь 
в охороні природи. Особиста відповідальність кожної людини за збереження природи. Загальне 

уявлення про конструювання як створення конструкції будь-яких виробів. Виріб, деталь 

виробів.Основні вимоги до виробів. Створення кінцевої послідовності команди. Проектування та 

конструювання мосту для обраної тварини. Конструювання додаткових конструкцій. Презентація 

роботи. 

Google class, Viber групи, 

відео-презентації. 

Додаткові додатки 

Наповнення Google class 

 

4.  30.04 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу. 

5.  04.05 «Дослідження космосу 

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 та конструювання робота-

всюдихода. Дослідження, тестування, моделей. Обмін результатами. Презентація проекту. 

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки 

Наповнення Google class 

 

6.  05.05 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

7.  06.05 «Дослідження космосу 

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 та конструювання робота-

всюдихода. Дослідження, тестування, моделей. Обмін результатами. Презентація проекту. 

Google class, Viber групи, 

Додаткові додатки. Відео-

звернення, відео-

презентації 

Розробка он-лайн занять, 

пошук цікавого навчального 

матеріалу. Рекомендації 

щодо презентації себе. 

Розробка умов конкурсу 

«Презентуй себе» 

8.  07.05 Опрацювання виконаних завдань,оцінювання робіт, розробка занять Google class, Viber групи. Наповнення Google class 

 

9.  11.05  Вивчення простих механізмів. Google class, Viber групи, Теоретичний матеріал. Відео. 

Весела зарядка(відео-зарядка з дітьми) Додаткові додатки матеріалу 



Конструювання та дослідження моделей «Динозавр», фото, відео-презентації Рекомендації для виконання 

вправ. 

Керівник гуртка з «Arduino» Щукін Олександр Валерійович 

 

 

Керівник гуртка з робототехніки «RoboticУм» Щукін Олександр Валерійович 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

7.  27.04 Організаційні питання. Minecraft education. Тестові роботи. 
Робота в Scratch: «Кіт у кімнаті» 

Додаток Minecraft education. 
Групи Viber 

Розробка он-лайн заняття з 
робототехніки, вивчення та 

запуск Minecraft 

8.  04.05. Робота в Scratch, види алгоритмів. Створення гри : «Лабіринт». Додаток Scratch. Групи Viber Рекомендації щодо стійкості 

конструкції та розробки моделей. 

 

Керівник гуртка з робототехніки «RoboticУм» Щукін Денис Валерійович 

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма навчання 

(яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  28.04 Робота в он-лайн середою Lego Digital Disainer (LDD). Конструювання он-лайн за 

умовою.Тестові роботи. 

Робота в Scratch 

Додаток LDD. Групи Viber Розробка он-лайн заняття  

2.  30.04 Робота в Scratch. Створення тла, області скриптів, поняття спрайта. Програмування. Додаток Scratch. Групи Viber Розробка он-лайн заняття  

3.  05.05 Робота в Scratch. Створення тла, області скриптів, поняття спрайта. Програмування. Додаток Scratch. Групи Viber Рекомендації щодо розробки 
моделей. 

4.  07.05 Робота в Scratch. Програмування. Лінейні та паралельні . Додаток Scratch. Групи Viber Рекомендації щодо стійкості 

конструкції та розробки моделей. 

 

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

№ Дата Тема заняття Дистанційна форма 

навчання (яка) 

Зміст методичної роботи 

1.  02.05 Інфрачервоний світлодіод. Сигнал,Давачі нахилу і взаємодія з сервоприводом. Практична робота 

он-лайн. Методи ввімкнення лампочки через реле навантаженя. 

Середа Arduino. Viber 

група 

Розробка он-лайн уроку, підбір 

відео-матеріалів та зручного 

додатку 

2.  08.05 Інфрачервоний світлодіод. Сигнал,Давачі нахилу і взаємодія з сервоприводом. Практична робота 

он-лайн. Методи ввімкнення лампочки через реле навантаженя. 

Середа Arduino. 

 Viber група 

Підготовка теоретичного 

матеріалу: відео, он-лайн 

трансляція у Viber групі 

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



  

1 28.04 Створення простих ЗD моделей за 

допомогою Tinkercad. Нижня та верхня платформи машинки 

Група Viber. Демонстрація екрану. 

Hangouts 

Розробка онлайн 

заняття 

2 05.05 Робота над індивідуальними моделями в середовищі Blender Група Viber. Демонстрація екрану. 

Hangouts 

Рекомендації щодо 

проектування та 

створення 3Д 

моделей. 

3 08.05 Робота над індивідуальними моделями в середовищі Blender Група Viber. Демонстрація екрану. 

Hangouts 

Розробка онлайн 

заняття 



Додаток 11 

План роботи педагога-організатора Коливайко О.Л. 

№ Зміст роботи Дата 

1 Робота з поточними документами: пошта, Гугл диск 24.04.2020 

2 Робота з поточними документами. Внесення посилань на сайт ПНЗ «КРЦМтаШ» 27.04.2020 

3 Робота з соціальною мережею Фейсбук ПНЗ «КРЦМтаШ» 28.04.2020 

4 Робота з поточними документами. Внесення посилань на сайт ПНЗ «КРЦМтаШ» 29.04.2020 

5 
Робота з поточними документами: пошта, Гугл диск. Доопрацювання річного плану Організаційно-масового відділу на 2020-2021 н.р. 

Конкурс малюнка до Дня міжнародної солідарності трудящих. 
30.04.2020 

6 Робота з соціальною мережею Фейсбук ПНЗ «КРЦМтаШ» 04.05.2020 

7 Робота з поточними документами: пошта, Гугл диск 05.05.2020 

8 Робота з поточними документами. Внесення посилань на сайт ПНЗ «КРЦМтаШ» 06.05.2020 

9 Робота з соціальною мережею Фейсбук ПНЗ «КРЦМтаШ» 07.05.2020 

10 
Робота з поточними документами. Внесення посилань на сайт ПНЗ «КРЦМтаШ», мережу Фейсбук 

День пам’яті за загиблими у Другій cвітовій війні, Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, День Перемоги, День Європи 
08.05.2020 

11 Робота з поточними документами: пошта, Гугл диск День Матері 11.05.2020 

 

План культорганізатора Глотової Л.М. 

№ Зміст роботи Дата 

1. Складання плану роботи підрозділу на час карантину 25,30.04 
08.05 

2 Підготовка матеріалу для он-лайн - бесіди з батьками. «Удома з дітьми під час карантину». 29.04 

3 Доробка та перевірка програми національно - патріотичного виховання спортивного напряму. 27,28.04 

4 Розробка методичних рекомендацій  29.04, 05.05 

5 Проведення он-лайн бесіди. «Удома з дітьми під час карантину». 30.04 

6 Перегляд відео-роліку за посиланням . Обговорення з батьками. 06.05 

7 Робота над темою самоосвіти. Проведення он-лайн консультацій з керівниками . 07.05 

8 Обговорення з керівниками гуртків плану роботи на наступний тиждень (вайбер) 08.05 

9 Підготовка звіту. 04,07.05 

 

План культорганізатора Коса О.О. 

 

План роботи методиста Донченко Т.П. 

№ Зміст роботи Дата 

№  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). 

27.04 

2  Розробка методичних рекомендацій 27.04, 04.05, 11.05 

3  Проведення он-лайн консультацій з батьками 28.04, 05.05 

4  Санітарна обробка інвентарю. 29.04, 06.05 

5 Профілактичний огляд тренажерів. 30.04, 07.05, 08.05  



1. Спілкування з керівниками гуртків щодо підтримання челенджу «Рушник єднання» 27.04.20 

2 Пошукова робота в мережі Інтернет 28.04.20 

3 Опрацювання новинок фахової літератури 29.04.20 

4 Дистанційні консультації з керівниками гуртків 30.04.20 

5 Робота над темою самоосвіти. 04.0520 

6 Мистецький тиждень «Лікуємо красою» 04.05.20-10.05.20 

7 Віртуальні екскурсії «Сторінками історії» 06.05.20 

8 Участь у вебінарі «Самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу загальної середньої освіти» 07.05.20 

9 Перегляд кінофільмів про Другу світову війну. Флешмоб «Збережемо пам`ять про подвиги»  

10 Онлайн виставка дитячих робіт до 75-річчя Перемоги над нацизмом у другій світовій війні 08.05.20 

11 Написання звіту. 08.05.20 

 

План роботи методиста Пушкаш Н.А.  

№ Зміст роботи Дата 

1. Чергування (поточні питання). Методичний супровід конкурсу рукописів. Самоосвіта – вебінар на Всеосвіті «Розвиток уяви в різні вікові періоди» 

Практикум (27.04 -14.00) Робота з програмами, які потребують перезатвердження (коректування) 

27.04 

04.05 

2. Ревізія навчальних програм ПНЗ «КРЦМтаШ». Складання програмного забезпечення гуртків та студій на 2020-2021н.р. (таблиця) 

Доробка клопотання проректору з нмр КЗ «ЗОІППО» ЗОР – Варецькій О.В. щодо програм, які потребують перезатвердження 

28.04 

29.04 

3. Продовження роботи з програмами, які потребують перезатвердження в співпраці з укладачами. Підготовка пакету документів для участі в обласному 

етапі фестивалю «Натхнення. Творчість. Успіх» Опрацювання фахової літератури. Робота над самоосвітою 

05.05 

4. Продовження роботи над Положенням «Про академічну доброчесність». Зведення накопиченого матеріалу. 

Підготовка пакету документів для участі в обласному етапі фестивалю «Натхнення. Творчість. Успіх» 

06.05 

5. Вичитування та коректування Положень про структурні підрозділи ПНЗ «КРЦМтаШ». Доопрацювання всіх вищезазначених питань 07.05 

6. Вичитування та коректування Положень про структурні підрозділи ПНЗ «КРЦМтаШ». Підведення підсумків роботи під час карантину 08.05 

 
План роботи методиста Рудої А. М. 

№ з 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.  Робота у програмі Vegas Pro, Google class постійно 

3.  Планування та розробка інтенсив-курсу: «Початкова робототехніка» (для новачків 6-7 років). Вивчення Scratch. з 27.04-08.05. 

4.  Розробка методичних рекомендацій для педагогів STEM-центру  з 27.04 – 08.05 

5.  Он-лайн бесіди через viber-групи з батьками вихованців, мотивування до спільної роботи з дітьми. за потребою 

6.  Ведення, оновлення та оформлення електронної документації. Щосереди 

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. за вимогою 

10.  Координування дистанційної роботи педагогів STEM-центру. щоденно 

11.  Ознайомлення з матеріалами щодо створення блогу. Часткова розробка та створення блогу педагога. 27.04-05.05 

12.  Відео-конференції з педагогами STEM-центру, обмін досвідом дистанційної роботи, обговорення організаційних питань. Щопонеділка 27.04 та 04.05 

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

 

План роботи методиста Андрєєва Ольга Борисівна  



 

План роботи методиста Панченко С.А.  

№ Зміст роботи Термін виконання 

1 Корекція онлайн-семінару з медіаграмотності для вихованців 27.05.-28.05 

2 Підготовка візуалізації для вебінарів 27.05.-28.05 

3 Опрацювання навчально-методичної літератури з тем вебінарів та тренінгів 24.04.-11.05 

4 Проведення вебінарів для вихованців та педагогів Комунарського району (гімназія №8) 29.04 

5 Робота над програмно-методичним забезпеченням 24.04.-11.05 

6 Розробка тренінгів для вихованців 24.04.-11.05. 

7 Підготовка творчих завдань 4.05.- 08.05 

 

План роботи методиста Волинець Г.М. 

 Зміст роботи Термін виконання 

1 Опрацювання навчально-методичної літератури з тренінгу по медіаграмотності. Робота з інтернет-джерелами. 27.04-30.04. 

2 Пошук наочних прикладів та створення колажів для тренінгу з вихованцями 27.04.-30.04 

3 Створення презентації до тренінгу з медіаграмотності для учнів. 4.05-6.05 

4 Робота щодо самоосвіти. 24.04.-11.05. 

5 Проведення тренінгу для вихованців За домовленістю 

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

керівництва  

План роботи методиста Тригуб Н.Г.  

№  Зміст роботи  Дата 

1 Підготовка методичних матеріалів щодо профілактичних заходів по забезпеченню здоров’язбереження вихованців ПНЗ « КРЦМтаШ» в період 

карантину: «Коли ти вдома» 

27.04, 28.04.20 

 

2 Проведення дистанційного анкетування батьків вихованців гуртків та секцій ПНЗ «КРЦМтаШ» З 29.04.20 по 

11.05.20 

3 Проведення онлайн консультацій з батьками: «Як підвищити спротив дитячого організму щодо інфекційних захворювань» ІV тиждень квітня 

4 Робота над темою самоосвіти.  04.05.20 -05.05.20 

№ Зміст Дата 

1 Складання плану роботи на час карантину. Складання щоденного звіту за день.  

Планування та звітування педагогів.  

Добірка дидактичного матеріалу до Мистецького тижня «Лікуємо красою». Консультації з педагогами. Надання заяв на відпустку педагогічного 

складу БДЮТ. Вебінар «Розвиток уяви в різні вікові періоди, практикуми» (14. 00 год), Всеосвіта Viber, мессенжер . Інтернет ресурси 

27.04 

2 Консультації для батьків . Віртуальні заняття з мистецької терапії. Розробка методичних рекомендацій для батьків . 28.04 (щодня) 

3 Робота з батьківською радою Група в Viber. Робота з самоосвіти. 29.04 ( за потребою) 

4 Педагогічна хвилина «Дистанційні заняття, планування, проекти». Надання швидкої методичної допомоги. Онлайн . Інформування педагогів. 30.04 

5 Методичні гостини «Підготовка відео презентації для педагогів. Розробка конспектів за напряму гуртка студії », онлайн Складання табелю за 
травень 

04.05 

6 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). 

05.05 

7 Мистецький тиждень « Лікуємо красою»  (Сайт ПНЗ «КРЦМтаШ)) 05.05 – 10.05 

8 Методичні оперативки, онлайн «Участь у конкурсах, виставка» Робота з фотозвітами. Підготовити рекомендації для педагогів. Онлайн 07.05(за потребою) 

9 Педагогічна хвилина. Розробка відео презентацій для педагогів. Складання звіту. Планування та звітування, фотозвіти 08.05 



5 Розробка методичних рекомендацій для батьків та дистанційний перегляд вихованцями (спільно з батьками) відеоматеріалів з профілактики 

раннього табакокуріння . 

06.05.20 -07.05.20 

6 Проведення дистанційних профілактичних заходів для вихованців ПНЗ «КРЦМтаШ»: «Здоровя - найцінніший скарб»  08.05.20 - 11.05.20 

 

План роботи художника-оформлювача Богатирьова А.В.  

№ Зміст роботи Дата 

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

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

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

періоду 

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, консультування   За потребою 

3 Робота  з новими інструментами дистанційної комунікації : програми ZOOM. Discord, Skype Meet Протягом періоду 

4 Підготовка  проведення підсумкових занять за 2 семестр: вибір форми проведення занять по кожному напрямку, групі. Обговорення з 

педагогами.  

25.04-30.04.20 

5. Розробка формату проведення кваліфікаційних іспитів. Організація складання білетів, завдань . До 02.05.2020 

6. Складання графіку підсумкових занять за 2 семестр 2019-20нр. До 30.04.2020 

7. Заповнення моніторингу досягнень підрозділу  За відкритим посиланням 

8. Проведення МО педагогів МАУБ 02.05.2020 

9. Спілкування з батьками щодо особливостей протікання освітнього процесу, тощо. постійно 

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

11. Самоосвіта відвідування вебінарів : проєкту «На Урок», Всеосвіта, тощо Протягом періоду 

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

13. Підготовка до виступу на педагогічної раді ПНЗ «КРЦМтаШ» 27,28.04.20 

14. Проведення он-лайн нарад з педагогами МАУБ Періодично, за потребою 

15. Участь у онлайн нарадах ПНЗ «КРЦМтаШ» За отриманою інформацією 



План роботи практичного психолога Лошак В. В. 

 

 
 

 

№ 

Зміст роботи Дата 

1. 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 

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

2.Добірка відео на ютуб –каналі для формування відео- рекомендацій « Життя на карантині!» у групи батьків та 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. 

27.04 

3.  1. Опрацювання професійної літератури. 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. 4.Пошук матеріалів в інтернет джерелах для розробки 

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

28.04 

4. 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. 4. Добірка відео на ютуб –каналі для формування відео завдань та ігор (на 

розвиток логічного мислення, уваги, уяви та згуртованості сім’ї в умовах карантину) для вихованців закладу.  

29.04 

5. 1. Участь у онлайн –педраді ПНЗ «КРЦМтаШ» 2.Робота з фаховою документацією . 3. Індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх 

батьків, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 4. Пошук матеріалів в інтернет джерелах для розробки заняття клубу 

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

30.04. 

6. 

 

 

1. Розробка психодіагностичного інструментарію, тестових бланків. 2. Добірка відео на ютуб –каналі для формування відео- рекомендацій « Життя 

на карантині!» у групи батьків та педагогів. 3.Самоосвітня робота в мережі інтернет та на сайті Всеосвіта. 4.Дистанційні індивідуальні консультації з 

молодими педагогами щодо роз’яснення специфіки дистанційного навчання. 

04.05. 

 

 

7. 1. Добірка відео на ютуб –каналі для формування відео завдань та ігор (на розвиток логічного мислення, уваги, уяви та згуртованості сім’ї в умовах 

карантину) для вихованців закладу. 2. Систематизація фахової документації. 3. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури для 

підвищення теоретичного та наукового рівня за фахом. 4.Дистанційні індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх батьків, які 

потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 

05.05. 

8. 1.Самоосвітня робота в мережі інтернет та на сайті Всеосвіта. 2. Дистанційні індивідуальні консультації(офлайн) для вихованців та їх батьків, які 

потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі. 3. Систематизація фахової документації. 4. Пошук матеріалів в інтернет джерелах для 

розробки заняття клубу «Інсайт».Розробка конспекту ІІІ засідання клубу особистісного та професійного зростання «Інсайт» для молодих педагогів.  

06.05 

9. 1. Упорядкування фахової документації. 2. Добірка відео на ютуб –каналі для формування відео завдань та ігор (на розвиток логічного мислення, 

уваги, уяви та згуртованості сім’ї в умовах карантину) для вихованців закладу. 3.Самоосітня робота. Перегляд інтернет джерел щодо психологічної 

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

07.05. 

 

 

10. 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.Добірка з інтернет джерел відео –інформації щодо свята Дня Перемоги! Розсилка цих 

матеріалів в групи педагогам для ознайомлення вихованців. 3. Самоосвітня робота. Перегляд інтернет джерел щодо пошуку цікавих відео –роликів 

для вихованців та батьків «Як цікаво різноманітити час на карантині!». Добірка цікавих матеріалів для вихованців та їх батьків. 

08.05 


	Запорізька міська рада Департамент освіти і науки

