
 

 

 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

46000 м. Тернопіль, вул. Р. Купчинського, 5а, тел. (0352) 43-28-72, 26-81-47 
ttl.ternopil@gmail.com, ttl.tntu.edu.ua 

 

 
 

НАКАЗ  
 

12 березня  2020 р.      

 

                                         №  ________ 

 

Про запровадження 

дистанційного навчання 

на період карантину 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 

11.03.2020 № 207 «Про запобігання поширенню на території Тернопільської 

міської територіальної громади коронавірусу», наказу управління освіти і 

науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 60-

од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої 

коронавірусом COVID-19 на території Тернопільської області», враховуючи 

лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9 – 154 

«Рекомендації щодо попередження масового розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних 

інфекцій, на виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської 

міської ради  з метою  запобігання  поширенню коронавірусу COVID-19 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Дирекції закладу : 

1.1. З 16.03. по 03.04.2020р. запровадити гнучкий режим роботи працівників 

закладу на період карантину та частково перевести на роботу в 

дистанційному режимі(додатки 1-4) 

1.2.Перевести технічний персонал в режим чергування для забезпечення 

життєдіяльності закладу. 

1.3.Затвердити графік чергування  технічних працівників закладу на період 

карантину  з 16.03. по 03.04.2020року. (додаток 5). 
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1.4. Забезпечити виконання педагогічними працівниками освітніх програм 

шляхом організації освітнього процесу із використанням технології 

дистанційного навчання. 

2. Упродовж робочого часу педагогічні працівники зобов’язані : 

2.1. Виконувати обов’язки, передбаченні трудовим договором (інші види 

роботи – організаційно – педагогічну, методичну, наукову тощо) 

2.2. Розробити заходи, щоб забезпечити проведення навчальних занять за 

допомогою дистанційних технологій та відпрацювання занять відповідно до 

навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації. 

2.3. Керувати дистанційним навчанням учнів : 

- викладати матеріал на сервіс Google Classroom , під час скайп –  

конференцій, перевіряти домашнє завдання через електронну пошту, 

надсилати тести для перевірки знань учнів 

2.4. Складати або корегувати навчальні плани, готувати завдання з предмету 

для розміщення їх на сервіс Google Classroom, навчальні матеріали 

(презентації, стенди, плакати), писати конспекти уроків. 

 2.5.Відповідати на дзвінки керівника. 

2.6. Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. 

3. Заступникам директора БільчукЛ.П., Ничипорук Л.Є., Козбур Г.Є. 

контролювати , як працівники дотримуються вимог пункту 2 даного наказу. 

Якщо працівник без поважної причини порушить ці вимоги, заступники 

директора подають доповідну записку директору, в якій  той ініціює 

скасування режиму часткової дистанційної роботи на дому. У такому разі на 

підставі наказу з наступного робочого дня працівник повинен працювати на 

робочому місці. 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор Тернопільського              

технічного ліцею                                                                              Ю.В.Марусина  

 

З наказом ознайомлено:      

       

Л.П.Більчук______________________2020р. 

Г.Є.Козбур______________________2020р. 

Л.Є.Ничипорук__________________2020р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток1 
до наказу  

№___ 

від  12 березня 2020р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Тернопільського 

технічного ліцею 

_________Ю.В.Марусина 

 

 

Розклад роботи вчителів  

під час тимчасового припинення навчання на 12-13.03.2020 р. 

 
  Запланований вид діяльності 

Четвер 

12.03.2020 

П’ятниця 

13.03.2020 

1 Педпрацівники  

Тернопільського 

технічного ліцею 

Робота з лілейною 

документацією. 

Організація роботи під час 

тимчасового припинення 

навчання. 

Методичні напади щодо 

організації та проведення 

навчальних занять за 

допомогою дистанційних 

технологій 

Робота з лілейною документацією. 

Методичні напади щодо 

організації та проведення 

навчальних занять за допомогою 

дистанційних технологій. 

Підготовка матеріалів для 

дистанційного навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до наказу  

№___ 

від  12 березня 2020р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Тернопільського 

технічного ліцею 

_________Ю.В.Марусина 

 

 

Розклад роботи вчителів  

під час тимчасового припинення навчання на 16-20.03.2020 р. 

 

 

№ 

 

ПІП 

працівни

ка 

 

Наванта

ження 

Запланований вид діяльності 

Понеділок 

16.03.2020 

Вівторок 

17.03.2020 

Середа 

18.03.2020 

Четвер 

19.03.2020 

П'ятниця 

20.03.2020 

1 Мороз 

Т.І. 

12 год. Робота з 

шкільною 

документаціє

ю, розробка 

платформи 

для 

дистанційног

о навчання 

Підготовка 

завдань до 

дистанційног

о навчання. 

Розробка 

інструкцій до 

практичних 

робіт для учнів 

8-11 класів 

Дистанційна 

робота з 

ліцеїстами на 

сервісі 

Google 

classroom. 

Перевірка 

практични

х робіт 

учнів, 

підготовка 

лекційних 

матеріалів. 

2 Більчук 

Л.П. 

13,5год. Робота з 

документами 

МОН про 

роботу під 

час 

карантину 

Підготовка 

завдань до 

дистанційног

о навчання. 

Розробка 

інструкцій до 

практичних 

робіт для учнів 

8 класів 

Перегляд 

методичних 

рекомендацій 

щодо  

дистанційног

о навчання 

Підбір 

відеоматер

іалів для 

самостійно

го 

опрацюван

ня учнями 

завдань 

3

. 

Бойко 

Т.В. 

26 год. Ознайомленн

я з методи 

ними 

рекомендація

ми щодо 

дистанційног

о навчання  

Підготовка 

завдань до 

дистанційног

о навчання  

Розробка 

лекційного 

матеріалу для 

8 - 11 класів 

Підбір відео 

матеріалів 

для  

перегляду 

учнями 

Дистанцій

на робота з 

ліцеїстами 

на сервісі 

Google 

classroom 



4

. 

Чорнопи

ський 

С.Є. 

20 год. Вивчення 

інструктивно

-методичних 

матеріалів. 

Створення 

тестових 

завдань 

(біологія 8 

клас; тема 

“Сенсорні 

системи”) 

Перегляд 

матеріалів 

інтернет 

конференції 

“Інтернет-

ресурси у 

навчальному 

процесі” 

(освітній 

проект “На 

Урок” 

naurok.com.ua

) 

Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання. 

Розробка 

тестових 

завдань з 

біології для 

дистанційног

о навчання 

для учнів 9 

класів (тема 

“Еволюція 

органічного 

світу”) 

Підбір 

матеріалів 

для 

дистанційн

ого 

навчання 

на 

наступний 

тиждень. 

Перегляд 

та 

опрацюван

ня фахової 

літератури 

та 

інтернет-

ресурсів. 

5 Дворниц

ька Г.І. 

19.5 год Ознайомленн

я з 

методичними 

рекомендація

ми щодо 

дистанційног

о навчання 

на сервісі 

Google 

classroom 

Підготовка 

матеріалів 

для 

дистанційног

о навчання 

Підбір 

відеоматеріалі

в для 

самостійного 

опрацювання 

учнями 

теоретичного 

матеріалу 

Підбір 

завдань для 

контрольних 

робіт для 

учнів 8-11 

класів 

Дистанцій

на робота з 

учнями, 

перевірка 

завдань  

6

. 

Ничипор

ук Л.Є. 

12 год Ознайомлення 

з 

методичними 

рекомендація

ми щодо 

організації 

дистанційного 

навчання. 

Опрацювання 

можливостей 

сервісу Google 

classroom 

Перегляд 

вебінару на 

тему: 

“Створення 

онлайнового 

освітнього 

середовища 

під час 

карантинних 

заходів” на 

платформі “На 

Урок” 

Підбір 

лекційного 

матеріалу,відео

матеріалу, 

створення 

презентацій для 

опрацювання 

учнями 8-11 

класів тем із 

зарубіжної 

літератури.Зава

нтаження 

матеріалі на 

сервіс Google 

classroom. 

Перегляд 

вебінару на 

платформі “На 

Урок” на 

тему:”Інтеракти

вна взаємодія-

онлайн між 

учасниками 

освітнього 

Створення 

тестових 

завдань із 

зарубіжної 

літератури для 

дистанційного 

опитування. 

Дистанційн

а робота з 

учнями, 

перевірка 

завдань. 

Листування 

при потребі 



процесу” 

7 Боднарч

ук 

Миросла

ва 

Богданів

на 

17 год. 

12геогра

фія. 4 

мистецт

во 

Опрацювання 

рекомендацій 

впровадження 

в навчальний 

процес 

дистанційного 

навчання  для 

учнів  під час 

карантину та 

вивчення 

роботи 

сервісуGoogle 

classroom    

Підбір 

матеріалів 

(лекцій, 

презентацій. 

відеоматеріалі

в) для 

перегляду 

учнями з 

географії 8-11 

класи. 

Ознайомлення 

з навчальними 

матеріалами та 

завданнями до 

курсів 

підвищення 

кваліфікації  

ФФМ_37 

Підбір 

матеріалів 

(лекцій, 

презентацій. 

відеоматеріалів) 

для перегляду 

учнями з 

мистецтва 8-9 

класи. 

Виконання 

завдань з курсів 

підвищення 

кваліфікації 

ФФМ - 37 

Підготовка 

тестових 

завдань для 

перевірки 

знань учнів 

(географія, 

мистецтво)роб

ота з освітнім 

проєктом “На 

урок” 

Робота з 

учнями 

дистанційно 

на сервісі 

google-

classroom, 

допомога у 

виконанні 

завдань, 

онлайн 

консультації

. 

8 Солодка 

Неоніла 

Михайлі

вна 

15 год. Ознайомленн

я з 

методичними 

рекомендація

ми щодо 

дистанційног

о навчання  

Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання 

Пошук та підбір 

матеріалів для 

самостійної 

роботи 

ліцеїстів. 

Опрацювання 

методичної 

літератури. 

Розробка 

матеріалів для 

дистанційної  

підготовки до 

ЗНО . Робота з 

учнями 

онлайн. 

Робота з 

ліцеїстами 

4-х курсів у 

вайбер-

групах. 

9

. 

Квасна 

О. І. 

9 год Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання 

учнів.    

Перегляд 

методичних 

рекомендацій 

щодо  

дистанційног

о навчання 

Робота з 

шкільною 

документацією. 

Опрацювання 

навчального 

матеріалу і 

виконання 

практичних 

завдань з 

курсу "Мова 

програмуванн

я Java" 

Дистанційн

а робота з 

ліцеїстами 

на сервісі 

Google 

classroom 

1

0 

Філіповс

ька Л. Я. 

18 год Наповнення 

вебресурсу 

для організації 

дистанційного 

навчанняу 

ліцеї. 

Впорядкуванн

я картотеки 

бібліотечного 

фонду ліцею. 

Пошукова 

робота, 

ознайомлення з 

інструктивно- 

методичними 

матеріалами 

роботи 

керівника 

гуртка. 

Робота з 

ліцейною 

документаціє

ю. 

Пошукова 

робота, 

ознайомлен

ня з 

інструктивн

о- 

методичним

и 

матеріалами 

роботи 

бібліотекаря

. 

1 Пік Т.Я. 12 год. Робота з Підготовка Опрацювання Перегляд Розміщенн



1 шкільною 

документаціє

ю 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання 

матеріалів з 

курсів 

підвищення 

кваліфікаціїі 

 

Опрацювання 

документації 

щодо 

організації 

дистанційної 

роботи 

“Євроклубу” 

під час 

карантину, 

ознайомлення з 

інтернет 

ресурсами, 

освітніми 

платформами, 

які можна 

використати 

для 

дистанційного 

навчання. 

вебінару на 

тему: ZNO 

2018: FOCUS 

on Writing 

http://elt.dinter

nal.com.ua/ 

я  завдань з 

англійсько\ 

мови для 

дистанційн

ого 

навчання 

для учнів 

8, 9, 11 

класів 

1

2 

Кунцьо 

Н.С. 

17 год. 1.Опрацюванн

я методичних 

рекомендацій 

щодо 

організації 

навчальних 

занять за 

допомогою 

дистанційних 

технологій у 

8-11 класах 

2.Складання 

індивідуально

го плану 

роботи під час 

карантину 

 3.Перевірка  

учнівських 

зошитів 

4.Робота зі 

шкільною 

документаціє

ю  

( робота з 

класними 

журналами) 

1. Вивчення 

форм роботи з 

учнями 

дистанційно 

2. Розробка та 

упорядкування 

завдань   з 

української 

мови для учнів 

8-11 кл. на 

період 

карантину. 

3.Розміщення 

завдань на 

сервісі Google 

klassroom 

4. Підготовка 

до онлайн – 

консультацій в 

умовах 

навчання в 

дистанційній 

формі 

 

1.Розробка та 

упорядкування 

завдань   з 

української 

мови для учнів 

8-11 кл. на 

період 

карантину. 

2.Самоосвітня 

робота в мережі 

Інтернет 

3.  

Індивідуальні 

консультації 

для учнів , які 

потребують 

допомоги під 

час навчання  в 

дистанційній 

формі 

 

1.Підбір і 

розробка 

завдань для 

перевірки 

учнів 

засвоєння 

матеріалу з 

української 

мови 

2.Опрацюван

ня ресурсів 

про 

використання 

ІКТ сучасним 

вчителем 

3. 

Індивідуальні 

консультації 

учнів в 

онлайн-

режимі 

1.Продовжи

ти 

розробляти 

та  

підбирати 

матеріали 

до 

тематичної 

перевірки 

знань учнів 

2.Розміщен

ня завдань 

для учнів 

на сервісі 

Google 

klassroom 

3.  

Опрацюван

ня фахової 

літератури 

 



1

3 

Бойко 

Н.З. 

19,5 год 1.Перевірка 

письмових 

робіт та 

виставлення 

оцінок в 

журнал 

2.Оповіщення 

батьків та 

учнів гр.ТЛ-21 

про умови 

роботи 

навчального 

закладу на 

період 

карантину, 

про 

відповідальніс

ть батьків за 

життя та 

здоров'я дітей 

під час 

карантину 

3.  

Надсилання 

завдань з 

фізики учням 

8,9,10,11 

класів  на 

сервісі Google 

klassroom 

 

1.Корегування 

календарно- 

тематичного 

планування з 

фізики на ІІ 

семестр. 

2.Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання 

учнів 

8,9,140,11 

класів 

3.Підбір веб-

сервісів для 

дистанційного 

навчання з 

фізики 

1.Перевірка 

учнівських 

робіт на сервісі 

Google 

klassroom 

2.Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання учнів 

8,9,10,11 класів 

3.Самоосвіта:  

створення 

тестів для учнів 

на інтернет- 

ресурсах 

4.Перегляд 

відеоуроків на 

youtube та 

збереження 

посилань для 

учнів 

1.Формування 

завдань для 

учнів на 

платформі 

learningapps.or

g 

2.Перевірка 

учнівських 

робіт на 

сервісі Google 

klassroom 

3.Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання 

учнів 

8,9,140,11 

класів 

4.Перегляд 

відеоуроків на 

youtube та 

збереження 

посилань для 

учнів 

 

1.Підбір і 

розробка 

завдань з 

фізики для 

тематичних 

робіт у 

8,9,10,11 

класах. 

2.Системати

зація 

матеріалів 

для 

створення 

презентацій 

для уроків 

фізики. 

3. 

Підготовка 

матеріалів 

для 

дистанційно

го навчання 

учнів 

8,9,10,11 

класів для  

уроків 

фізики та 

астрономії. 

1

4 

Колісни

к І.В. 

17год. 
Ознайомлення 

з методичними 

рекомендаціям

и щодо 

організації 

дистанційного 

навчання.Опра

цювання 

можливостей 

сервісу Google 

classroom 

 

Перегляд 

вебінару 

«Організація 

дистанційного 

навчання». 

Онлайнконсул

ьтації з учнями 

щодо проблем 

дистанційного 

навчання 

Підбір 

матеріалів ( 

тестових 

завдань, 

презентацій, 

відеоуроків) з 

української 

мови та 

літератури для 

учнів I-IV 

курсів та 

завантаження їх 

на сервіс Google 

classroom 

Розробка 

тестових 

завдань для 

перевірки 

знань і умінь 

учнів з 

української 

мови та 

літератури; 

робота з 

освітнім 

проєктом “На 

урок» 

Індивідуал

ьні онлайн 

консультац

ії в умовах 

дистанційн

ого 

навчання; 

1

5 

Козбур 

Г.Є. 

19 год. 
Ознайомлення 

з методичними 

рекомендаціям

и щодо 

організації 

Перегляд 

методичних 

рекомендацій 

щодо  

дистанційног

Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання. 

Перегляд 

Підбір 

лекційного 

матеріалу,віде

оматеріалу, 

створення 

Індивідуаль

ні 

консультації 

у Вайбері 

та  онлайн 



дистанційного 

навчання.Опра

цювання 

можливостей 

сервісу Google 

classroom 

 

о навчання методичних 

матеріалів щодо 

дистанційного 

навчання. 

презентацій 

для 

опрацювання 

учнями 9 та 

10класів. 

Завантаження 

матеріалі на 

сервіс Google 

classroom. 

Перегляд 

вебінару на 

платформі “На 

Урок” на 

тему:”Інтеракт

ивна 

взаємодія-

онлайн між 

учасниками 

освітнього 

процесу” 

консультації 

1

6 

Яцкова 

Т.В. 

21,5год. лікарняний лікарняний лікарняний лікарняний лікарняний 

1

7 

Ситник 

І.В. 

10,5год. 
Ознайомлення 

з методичними 

рекомендаціям

и щодо 

організації 

дистанційного 

навчання.Опра

цювання 

можливостей 

сервісу Google 

classroom 

 

Перегляд 

методичних 

рекомендацій 

щодо  

дистанційног

о навчання 

Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання. 

Перегляд 

методичних 

матеріалів щодо 

дистанційного 

навчання. 

Підбір 

лекційного 

матеріалу,віде

оматеріалу, 

створення 

презентацій 

для 

опрацювання 

учнями 8 та 

11класів. 

Завантаження 

матеріалі на 

сервіс Google 

classroom. 

Перегляд 

вебінару на 

платформі “На 

Урок” на 

тему:”Інтеракт

ивна 

взаємодія-

онлайн між 

учасниками 

освітнього 

процесу” 

Індивідуаль

ні 

консультації 

у Вайбері 

та  онлайн 

консультації 

1

8 

Карпик 

І.Я. 

20год  

Робота з 

шкільною 

документаціє

Ознайомлення 

з методичними 

рекомендаціям

Перегляд 

методичних 

матеріалів щодо 

дистанційного 

Підбір 

відеоматеріалі

в для 

самостійного 

Дистанційн

а робота з 

учнями 1-го 

курсу  в 



ю, розробка 

платформи 

для 

дистанційного 

навчання 

 

и щодо 

організації 

дистанційного 

навчання.Опра

цювання 

можливостей 

сервісу Google 

classroom 

 

навчання. 

 

опрацювання 

учнями  

Вайбері.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 
до наказу  

№___ 

від  12 березня 2020р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Тернопільського 

технічного ліцею 

_________Ю.В.Марусина 

 

 

Розклад роботи вчителів  

під час тимчасового припинення навчання на 23-20.27.2020 р. 

 
 

 

№ 

 

ПІП 

працівн

ика 

 

Наванта

ження 

Запланований вид діяльності 

Понеділок 

23.03.2020 

Вівторок 

24.03.2020 

Середа 

25.03.2020 

Четвер 

26.03.2020 

П'ятниця 

27.03.2020 

1

. 

Мороз 

Т.І. 

12 год. Методичн

а робота, 

пошук та 

розробка 

практични

х робіт 

для 1 та 2 

курсів. 

Методична 

робота, 

пошук та 

розробка 

практични

х робіт для 

3 та 4 

курсів. 

Робота на 

дистанційно

му курсі з 

ліцеїстами 1 

та 2 курсів 

Робота на 

дистанційн

ому курсі з 

ліцеїстами 

1 та 2 

курсів 

Перевірка 

практичних 

робіт учнів 

та 

виставлення 

оцінок з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom. 

2 Більчук 

Л.П. 

13,5 

год. Робота на 

сервісі 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом 

та 

календарни

м 

планування

м  

Корекція 

календарно- 

тематичног

о 

планування 

відповідно 

до 

Самоосвіта

: перегляд 

інтернет 

ресурсів, 

блогів 

вчителів 

хімії 

Підбір та 

розробка 

відповідни

х завдань 

для 

перевірки 

знань та 

умінь учнів 

з хімії (8-9 

класи) 

Робота на 

сервісі 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

Самоосвіта : 

підвищення 

професійної 

майстерності 

шляхом 

проходження 

вебінару 

вебінару на 

тему: « 

Основні 

Підбір та 

розробка 

відповідни

х завдань 

для 

перевірки 

знань та 

умінь 

учнів з 

хімії (9-11 

класи) 

Самооосіт

а: перегляд 

онлайн-

трансляції 

за участю 

в.о.міністр

а освіти 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконаннями 

учнями 

завдань з хімії 

Індивідуальні 

консультації 

учнів в 

режимі 

онлайн щодо 

запропованих 

завдань 

Перегляд 

відеоуроків та 

відповідних 

методичних 



дистанційн

ого 

навчання 

Робота в 

мережі 

Інтернет 

щодо 

пошуку 

відповідних 

сайтів, 

платформ 

для 

підготовки 

уроків з 

хімії 

інструментар

ії в 

організації 

дистанційого 

навчання» 

  

Л.Мандзій 

щодо 

основних 

питань 

організації 

та 

завершенн

я 

навчальног

о року в 

умовах 

карантину  

матеріалів з 

хімії на 

youtube  зі 

збереженням 

посилань для 

учнів 

3

. 

Бойко 

Т.В. 

26 год. Робота на 

курсі 

Google 

classroom 

згідно 

розкладу 

та 

календарн

ого 

плануванн

я: 

лекційний 

матеріал 

та задачі з 

адміністра

тивного 

права для 

9 кл. 

Лекційний 

та відео 

матеріал 

для 9 кл. 

Тема: 

Сіньхайсь

ка 

революція

. Сунь 

Ятсен. 

Робота на 

дистанційн

ому курсі 

згідно 

розкладу та 

календарно

го 

планування

: 

текстові та 

відеоматері

али для 

практичної 

роботи 

,,Демонтаж 

результатів 

розрядки''(

11кл.); 

Лек

ційн

ий 

та 

віде

о 

мате

ріал 

з 

гром

адян

сько

ї 

освіт

и за 

тема

ми: 

Стал

Робота на 

дистанційни

мукурсі з 

ліцеїстами 

4курсу за 

темами:Зов

нішня 

політика 

незалежної 

України. 

Помаранчев

а 

революція. 

Суспільно-

політичне 

життя 2010-

2013рр.; 

1курс: 

лекційний 

матеріал:На

ш край 50ті 

рр.17- поч. 

18ст.(іст. 

Укр.); 

Польська 

держава 

(всесв.іст.) 

Індивідуаль

ні 

консультаці

ї по підгот. 

до ЗНО 

(дистанційн

о) 

Робота на 

дистанційн

ому курсі з 

ліцнїстами 

2 курсу за 

темами: 

Політизаці

я та 

радикаліза

ція укр. 

нац. руху. 

Піднесенн

я укр. 

нац.руху 

на 

західноукр

. землях 

(поч 20 

ст.); 

Тестові 

завдання 

для ліц. 1 

курсу з 

метою 

контролю 

навч. 

досягнень. 

(Урок 

узагальнен

ня за 

темою:Коз

ацька 

Україна в  

к. 50-х 

рр.17- поч. 

18ст.) 

Робота на 

ди  

анційному 

курсі з 

ліцеїстами 3 

курсу:тестов

і завд.за 

темою 

Передумови 

Другої 

світової 

війни 

(всесв.іст.); 

надання 

завдань та 

інструктажу 

щодо 

практичного 

заняття:скла

дання  

порівняльно

ї таблиці 

становища 

укр.земель в 

складі 

інших 

держав в 

міжвоєнний  

період. 



ий 

розв

иток

. 

Ринк

ова 

екон

омік

а.(10 

кл.) 

4

. 

Чорноп

иський 

С.Є. 

20 год. Створення 

тестових 

завдань  з 

допомого

ю сервісу 

Google 

classroom 

(біологія І 

курс; тема 

“Сенсорна 

система 

слуху, 

смаку, 

нюху, 

рівноваги, 

руху, 

дотику, 

температу

ри, 

болю.”). 

 

Пошук 

матеріалів 

для 

виконання 

лаборатор

ного 

досліджен

ня 

(біологія І 

курс; тема 

“Вимірюв

ання 

порогу 

слухової 

чутливост

і” 

Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom(б

іологія ІІ 

курс; тема 

“Роль 

палеонтоло

гії в 

обґрунтува

нні теорії 

еволюції.Е

волюція 

людини ”) 

Пошук 

атеріалів 

для 

виконання 

практичної 

роботи з 

основ 

здоров'я І 

курс по 

темі: 

“Визначен

ня 

пріоритеті

в у 

дорожньо

му русі”  з 

допомого

ю сервісу 

Google 

classroom. 

Пошук 

матеріалів 

для 

опрацюванн

я 

практичної 

роботи з 

основ 

здоров'я І 

курс: 

“Визначенн

я 

пріоритетів 

у 

дорожньому 

русі” з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom. 

 

Пошук 

Пошук 

матеріалів 

для 

опрацюван

ня теми з 

біології 

для ІІІ 

курсу по 

темі: 

“Генетичн

ий 

моніторин

г в 

людських 

спільнотах

. 

Особливос

ті 

генофонду 

людських 

спільнот та 

чинники, 

які 

впливають 

на їх 

формуванн

я” з 

допомого

ю сервісу 

Google 

classroom. 

 

Участь у 

фаховому 

онлайн 

конкурсі: 

“Геліантус

-учитель-

2020” 

Пошук 

матеріалів 

для 

опрацюванн

я теми з 

біології для 

ІV курсу по 

темі: 

“Поняття 

про якість 

довкілля. 

Критерії 

забруднення 

довкілля. 

Антропічни

й вплив на 

атмосферу. 

Наслідки 

забруднення 

атмосферно

го повітря та 

його 

охорона” з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom 



матеріалів 

для 

опрацюванн

я теми з 

основ 

здоров'я ІІ 

курс: “Стан 

репродукти

вного 

здоров’я 

молоді в 

Україні. 

Негативні 

наслідки 

ранніх 

статевих 

стосунків” з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom. 

5 Дворни

цька Г.І. 

19.5 год Розміщен

ня завдань 

для учнів 

8,9 класів 

на Google 

classroom 

Розміщенн

я завдань 

для учнів 

10,11 

класів на 

Google 

classroom 

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарног

о 

планування 

Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань, 

виконаних 

учнями 

Пошук 

матеріалів 

для 

опрацюванн

я матеріалу 

учнями. 

Індивідуаль

ні 

дистанційні 

консультації 

для учнів 

6

. 

Ничипо

рук Л.Є. 

12 год Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарно

го 

планування

. Перевірка 

Д/З.Підбір 

лекцій та 

завдань для 

1 та 4 

курсів. 

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарног

о 

планування. 

Перевірка 

д/з,підготов

ка 

матеріалів 

для 1 та 2 

курсів. 

Участь у 

вебінарі на 

платформі 

“На Урок” 

на тему: 

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарного 

плану. 

Розробка 

матеріалів 

для 2 та 3 

курсів. 

Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань, 

виконаних 

учнями. 

Перегляд 

вебінару на 

платформі 

“На Урок” 

на тему: 

“Інструмент

арій для 

інтерактивн

ого 

наповнення 

уроків” 

Пошук 

матеріалів до 

наступних 

для учнів. 

Перевірка д/з. 

Перегляд 

вебінару на 

тему: “Як 

організувати 

дистанційне 

навчання за 

допомогою 

найпростіши

х онлайн-

ресурсів” 



“Використа

ння 

можливосте

й “На Урок” 

для 

дистанційно

го 

навчання” 

7 Боднарч

ук 

Миросл

ава 

Богдані

вна 

17 год. 

12геогр

афія. 4 

мистецт

во 

1.підбір 

матеріалу 

для учнів 

першого 

курсу з 

теми 

“Населення 

україни та 

світу” 

2.Розробка 

тестового 

матеріалу з 

теми 

“Населення 

україни та 

світу” 

3. Пошук 

презентацій 

та 

відеоматері

алів на 

сайтах “На 

урок” та 

“Всеосвіта” 

Перевірка і 

оцінювання 

презентацій 

виконаних 

учнями 

першого та 

другого 

курсу з 

мистецтва 

Перевірка та 

оцінювання 

виконаних 

учнями 

другого-

четвертого 

курсів 

домашніх 

завдань на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарного 

плану.  

Підготовка 

нових 

матеріалів 

для 

опрацюванн

я учнями 

другого - 

четвертого 

курсів 

згідно до 

тем 

календарног

о 

планування 

з географії 

Робота з 

учнями в он - 

лайн режимі, 

проведення 

консультацій. 

Опрацювання 

нових 

методик для 

удосконаленн

я 

дистанційног

о навчання 

учнів на час 

карантинних 

заходів.  

8 Солодка 

Неоніла 

Михайл

івна 

15 год. Розробка 

завдань 

для 

успішної 

підготовк

и до ЗНО 

для учнів 

11-х 

класів 

 Підготовка 

до онлайн – 

консультаці

й в умовах 

навчання в 

дистанційні

й формі 

Перевірка 

надісланих 

учнями робіт 

Опрацюван

ня фахової 

літератури, 

підготовка 

відеоуроків 

для 

самостійної 

роботи 

учнів. 

Самоосвіта 

.Участь у 

вебінарі: «Як 

організувати 

дистанційне 

навчання за 

допомогою 

найпростіши

х онлайн-

ресурсів» 

9

. 

Квасна 

О. І. 

9 год Пошук та 

розробка  

матеріалів 

для 

вивчення 

учнями 

нових тем. 

Розміщенн

Розробка 

практични

х робіт для 

учнів та 

розміщенн

я їх на 

платформі 

Google 

Робота на 

дистанційно

му курсі з 

ліцеїстами 

згідно 

календарного 

плану. 

Робота на 

дистанційно

му курсі з 

ліцеїстами 

згідно 

календарног

о плану. 

Перевірка 

виконаних 

практичних 

завдань 

учнів. 



я їх на 

платформі 

Google 

classroom. 

classroom. 

1

0 

Філіпов

ська Л. 

Я. 

18 год. Методичн

а робота з 

бібліотечн

ими 

фондом 

ліцею.Під

готовка 

документі

в на 

списання 

книг. 

Підбірка 

матеріалів 

для 

створення 

сценаріїв. 

Самоосвітня 

робота в 

мережі 

інтернет. 

Впорядкува

ння 

електронної 

картотеки 

ліцею. 

Методична 

робота. 

Підбірка 

матеріалу для 

проведення 

гуртка. 

 

1

1 

Пік Т.Я. 12 год. 1.Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарно

го 

планування 

2.Перегляд 

вебінару на 

платформі 

“Dinternal 

Education” 

на тему: 

“ZNO:Focu

s on 

Listening” 

 

1.Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань, 

виконаних 

учнями 

2.Опрацюва

ння заняття 

№4 

“Гейміфікац

ія в 

освітньому 

процесі” 

(курси 

підвищення 

кваліфікації)

  

1. Розробка 

та 

упорядкуван

ня тестових 

завдань  для 

учнів 8-9 кл. 

на період 

карантину. 

 

2. Підготовка 

завдань  та 

відеоуроку 

для 

“Євроклубу”  

на тему: 

«Польща - не 

просто 

сусід...» 

 

1.Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарног

о 

планування 

2.Перегляд 

вебінару на 

платформі 

“Dinternal 

Education” 

на тему: 

“ZNO:Focus 

on Reading” 

1.Опрацюва

ння 

матеріалу і 

здача тестів 

(курси 

підвищення 

кваліфікації) 

2.Перегляд 

вебінару на 

платформі 

“Dinternal 

Education” 

на тему: 

“ZNO:Focus 

on Writing” 

1

2 

Кунцьо 

Н.С. 

17 год.  1.Робота в 

мережі 

Інтернет(по

шук 

доступних 

сайтів і 

платформ 

для 

підготовки 

до ЗНО з 

укр. мови і 

літ.) 

2.   . Розробка 

та 

упорядкува

1.Самоосвіт

ня робота в 

мережі 

Інтернет 

2.  

Індивідуаль

ні 

консультації 

для  учнів , 

які 

потребують 

допомоги 

під час 

навчання  в 

дистанційні

1. Розробка 

та 

упорядкуван

ня завдань   з 

української 

літератури 

для учнів 10-

11 кл. на 

період 

карантину. 

2. 

Індивідуальн

і 

консультації 

учнів в 

1.Проведен

ня 

моніторинг

у за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційно

го навчання 

( 8-9 кл.) 

2. Онлайн - 

консультаці

ї з учнями 

11 класу 

1. 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційног

о навчання ( 

10-11 кл.) 

2. 

Індивідуальні 

консультації 

учнів  в 

онлайн-



ння завдань 

  з 

української 

літератури 

для учнів 8-

9 кл. на 

період 

карантину. 

 

 

 

 

 

й формі 

3. Підбір і 

розробка 

завдань для 

перевірки 

учнів 

засвоєння 

матеріалу з 

української 

літератури 

за 

відповідним

и темами 

4. Участь у 

вебінарі 

“Використа

ння 

можливосте

й “На Урок” 

для 

дистанційно

ї роботи 

онлайн-

режимі 

3. 

Опрацюванн

я фахової 

літератури 

4.Участь у 

вебінарі 

“Вправи до 

редагування 

на уроках 

укр.мови” 

 

 

 

 

 

щодо 

підготовки 

до ЗНО 

3.Підготовк

а матеріалів 

для 

перевірки 

знань учнів 

з 

української 

мови 

(тестові 

завдання). 

 

 

режимі щодо 

написання 

власного 

висловлення 

3. Підготовка 

матеріалів 

для перевірки 

знань учнів з 

української 

літератури 

(тестові 

завдання,літе

ратурні 

диктанти). 

 

1

3

. 

Козбур 

Г.Є. 

19 год. 1.Робота в 

мережі 

Інтернет:  

підбір матеп 

ріалів для 

опрацюван

ня учнями 

9 та 10 

класу 

згідно 

календарни

х планів. 

2. 

Перевірка 

виконаних 

завдань 

учнями 

 

 

 

 

 

   

1. Підбір і 

розробка 

завдань для 

перевірки 

учнів 

засвоєння 

матеріалу з 

алгебри та 

геометрії за 

відповідним

и темами. 

2.Робота в 

онлайн 

режимі з 

учнями 

надання 

консультаці

й 

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарного 

плану. 

Розробка 

матеріалів 

для 2 та 3 

курсів. 

Самоосвіта 

в мережі 

Інтернет . 

2. Робота у 

Вайбері з 

учнями 3 

курсу. 

1. Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань, 

виконаних 

учнями. 

2. 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційног

о навчання. 

3. Підбір і 

розробка 

завдань для 

перевірки 

учнів 

засвоєння 

матеріалу з 

алгебри з 

теми “ 

Похідна” (10) 

з геометрії з 

теми 

Рівняння 



сфери. 

Рівняння 

площини”, 

“Прогресія. 

Арифметична 

прогресія”,”П

еретворення 

подібності” 

(9Кл) 

 

1

4 

Бойко 

Н.З. 

19,5год 1.Перевірка 

учнівських 

робіт на 

сервісі 

Google 

classroom 

2.Підготовк

а 

матеріалів 

для 

дистанційн

ого 

навчання 

учнів 

8,9,10,11 

класів 

3.Самоосві

та:  

створення 

тестів для 

учнів на 

інтернет- 

ресурсах 

4.Перегляд 

відео 

уроків на 

youtube та 

збереження 

посилань 

для учнів 

1.Формуван

ня завдань 

для учнів на 

платформі “ 

На урок” 

2.Перевірка 

учнівських 

робіт на 

сервісі 

Google 

classroom 

3.Підготовк

а матеріалів 

для 

дистанційно

го навчання 

учнів 

8,9,10,11 

класів 

4.Перегляд 

відео уроків 

на youtube 

та 

збереження 

посилань 

для учнів 

 

1.Підбір і 

розробка 

завдань з 

фізики для 

контрольних 

та 

самостійних 

робіт у 

8,9,10,11 

класах. 

2.Систематиз

ація 

матеріалів 

для 

створення 

презентацій 

для уроків 

фізики. 

3. Підготовка 

матеріалів 

для 

дистанційног

о навчання 

учнів 

8,9,10,11 

класів для  

уроків 

фізики . 

1.Перевірка 

учнівських 

робіт на 

сервісі 

Google 

classroom 

2.Індивідуа

льні онлайн 

консультаці

ї в умовах 

дистанційно

го 

навчання; 

робота у 

вайбер-

групі. 

3.Перегляд 

відео уроків 

на youtube 

та 

збереження 

посилань 

для учнів 

 

 

1.Самоосвіта:

  створення 

тестів для 

учнів на 

інтернет- 

ресурсах 

2.Формуванн

я завдань для 

учнів 8-11 

класів на 

платформі      

  “На урок” 

3.Підготовка 

матеріалів 

для 

дистанційног

о навчання 

учнів 8-11 

класів згідно 

календарного 

планування 

 

1

5 

Колісни

к І.В. 

17год. 
Робота на 

сервісі 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом 

Самоосвіта

: перегляд 

інтернет 

ресурсів, 

блогів 

вчителів 

Робота на 

сервісі 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

Підбір та 

розробка 

відповідни

х завдань 

для 

перевірки 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконаннями 

учнями 

завдань з 



та 

календарни

м 

планування

м  

Корекція 

календарно- 

тематичног

о 

планування 

відповідно 

до 

дистанційн

ого 

навчання 

Робота в 

мережі 

Інтернет 

щодо 

пошуку 

відповідних 

сайтів, 

платформ 

для 

підготовки 

уроків з 

української 

мови та 

літератури 

української 

мови та 

літератури 

Підбір та 

розробка 

відповідни

х завдань 

для 

перевірки 

знань та 

умінь учнів 

з 

української 

мови та 

літератури 

(8-9 класи) 

календарним 

плануванням 

Самоосвіта : 

підвищення 

професійної 

майстерності 

шляхом 

проходження 

вебінару 

вебінару на 

тему: « 

Основні 

інструментар

ії в 

організації 

дистанційого 

навчання» 

  

знань та 

умінь 

учнів з 

українсько

ї мови та 

літератури 

(10-11 

класи) 

Самооосіт

а: перегляд 

онлайн-

трансляції 

за участю 

в.о.міністр

а освіти 

Л.Мандзій 

щодо 

основних 

питань 

організації 

та 

завершенн

я 

навчальног

о року в 

умовах 

карантину  

української 

мови та 

літератури 

Індивідуальні 

консультації 

учнів в 

режимі 

онлайн щодо 

запропованих 

завдань 

Перегляд 

відеоуроків та 

відповідних 

методичних 

матеріалів з 

української 

мови та 

літератури на 

youtube  зі 

збереженням 

посилань для 

учнів 

1

6 

Ситник 

І.В. 

10,5год. 1.Робота в 

мережі 

Інтернет:  

підбір матеп 

ріалів для 

опрацюван

ня учнями 

8 та 10,11 

класу 

згідно 

календарни

х планів. 

2. 

Перевірка 

виконаних 

завдань 

учнями 

 

 

 

 

1. Підбір і 

розробка 

завдань для 

перевірки 

учнів 

засвоєння 

матеріалу з 

алгебри та 

геометрії за 

відповідним

и темами. 

2.Робота в 

онлайн 

режимі з 

учнями 

надання 

консультаці

й 

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно 

розкладу та 

календарного 

плану. 

Розробка 

матеріалів 

для І та ІІІ - 

ІV курсів. 

Самоосвіта 

в мережі 

Інтернет . 

2. Робота у 

Вайбері з 

учнями 

1,3,4 курсів. 

1. Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань, 

виконаних 

учнями. 

2. 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційног

о навчання. 

3. Підбір і 

розробка 

завдань для 

перевірки 

учнів 

засвоєння 



 

   

матеріалу з 

алгебри з 

теми “ 

Похідна” (10) 

з геометрії з 

теми 

Рівняння 

сфери. 

Рівняння 

площини”. 

 

1

7 

Яцкова 

Т.В. 

21,5год. лікарняний  лікарняний лікарняний лікарняний лікарняний 

1

8 

Карпик 

І.Я. 

20год. Формуванн

я та 

розміщення 

завдань для 

учнів 8-го 

класу,згідн

о 

календарно

-

тематичног

о 

планування 

 

Формування 

та 

розміщення 

завдань для 

учнів 9-го 

класу  

згідно 

календарно-

тематичного 

планування 

Формування 

та 

розміщення 

завдань для 

учнів 10-го 

класу згідно 

календарно-

тематичного 

планування.  

Формуванн

я та 

розміщення 

завдань для 

учнів 11-го 

класу згідно 

календарно-

тематичног

о 

планування. 

Самоосвіта : 

перегляд 

онлайн-

трансляції за 

участю в.о. 

міністра 

освіти Л. 

Манзій щодо 

основних 

питань 

організації та 

завершення 

навчального 

року в 

умовах 

карантину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 
до наказу  

№___ 

від  12 березня 2020р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Тернопільського 

технічного ліцею 

_________Ю.В.Марусина 

 

Розклад роботи вчителів  

під час тимчасового припинення навчання на 30.03-03.04.2020 р. 

 
 

 

№ 

 

ПІП 

праців

ника 

 

Навант

аження 

Запланований вид діяльності 

Понеділок 

30.03.2020 

Вівторок 

31.03.2020 

Середа 

01.04.2020 

Четвер 

02.04.2020 

П'ятниця 

03.04.2020 

1

. 

Мороз 

Т.І. 

12 год. Робота з 

шкільною 

документа

цією, 

розробка 

платформ

и для 

дистанцій

ного 

навчання 

Підготовка 

завдань до 

дистанційног

о навчання. 

Розробка 

інструкцій 

до 

практичних 

робіт для 

учнів 8-11 

класів 

Дистанційна 

робота з 

ліцеїстами 

на сервісі 

Google 

classroom. 

Перевірка 

практични

х робіт 

учнів, 

підготовка 

лекційних 

матеріалів. 



2 Більчу

к Л.П. 

13,5год

. Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом 

та 

календарни

м 

планування

м 

Перевірка 

та 

оцінювання 

учнівських 

робіт 

Індивідуаль

ні 

консультаці

ї  для учнів, 

що 

потребують 

методичних 

роз’яснень  

Перегляд 

відеоуроків 

з хімії з 

відповідних 

тем для 

перегляду 

учнями 8- 

11 класів 

Самоосвіта: 

створення 

тестових 

завдань з хімії 

для учнів 8- 11 

класів  

Перегляд 

вебінару на 

тему: « Як 

організувати 

дистанційне 

навчання за 

допомогою 

найпростіших 

онлайн-

ресурсів». 

Індивідуальне 

консультуванн

я учнів та 

вчителів 

Ознайомлен

ня з 

нормативно- 

правовою 

базою 

документів 

щодо 

проведення 

ЗНО з хімії в 

2020 році, 

зокрема з 

Листом 

МОН 

України про 

перенесення 

строків 

проведення 

ЗНО 

Перегляд 

відеоуроків 

з хімії з 

відповідних 

тем для 

перегляду 

учнями 8- 11 

класів. 

Індивідуаль

не 

консультува

ння учнів 

Робота на 

сервісі 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань з 

хімії (8-

11ласи) 

Перегляд 

вебінару на 

платформі 

«На Урок» 

на тему: 

«Інструмент

арій для 

інтерактивно

го 

наповнення 

уроків» . 

Індивідуальн

е 

консультува

ння вчителів 

та учнів. 

  

Самоосвіта 

. 

Складання 

тестових 

завдань 

для 

перевірки 

рівня 

засвоєння 

учнями 8-

11 класів.   

Робота з 

поточною 

документа

цією. 

Індивідуал

ьне 

консультув

ання 

вчителів та 

учнів. 



3

. 

Бойко 

Т.В. 

26 год. Робота на 

дистанцій

ному 

курсі: 

створення 

матеріалів 

для 

практично

ї роботи 

,,Британсь

ке 

володарю

вання в 

Індії '';(9 

кл.)  ств. 

матер. з 

правозн.т

ема 

,,Криміна

льне 

правопору

шення…'' 

; (9кл.); 

матеріали 

до теми ,, 

Основні 

напрями 

НТР та її 

вплив на 

людину '' 

(11 кл) 

Робота на 

дистанційном

у курсі : 

перевірка уч   

нівських 

робіт 10 кл. 

(всесв. іст.) : 

тестів з іст 

Укр.(10 кл.  ) 

- робота над 

помилками.  

Робота  на 

дистанц. 

курсі: 

створ. 

текстів для 

8 кл.з теми 

,,Османськ

а імперія. 

Кр. Східної 

Європи…''; 

матеріалів з 

теми 

,,Міжнарод

ні 

відносини 

к. 19 - поч. 

20 ''(10 кл. 

всесв. іст.); 

матеріали з 

теми 

,,Загострен

ня дискусії 

навколо 

геополітич

ного 

вибору 

України'' 

(11кл.) 

 

Робота на 

дистанц. 

курсі: 

перевірка 

тестів уч. 8 

кл.;створ. 

матер. з теми 

,,Ліквідація  

Гетьманщин

и''(8 кл.); 

пошук 

відеоматеріа

лів з теми 

,,Євромай 

дан. 

Революція 

Гідності ''(11 

кл. ) 

Робота на 

дистанц.ку

рсі: створ. 

матер. для 

9 кл. теми: 

,,Події 

революції 

1905 -

1907рр.а 

Україні''; 

,,Столипін 

ська 

аграрна 

реформа ''; 

10кл: 

,,Україна 

напередод 

ні Другої 

св. війни''. 

Перевірка 

викон. 

завдання 

уч. 11 кл. 

4

. 

Чорноп

иський 

С.Є. 

20 год. 1. 

Створенн

я 

матеріалів

  за 

допомого

ю сервісу 

Google 

classroom 

(біологія І 

курс; тема 

“Поняття 

про вищу 

нервову 

діяльність 

та її 

основні 

типи.”). 

 

1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom 

(біологія І 

курс; тема 

“Безумовні 

рефлекси. 

Інстинкти.”). 

 

2. Пошук 

матеріалів 

для 

виконання 

лабораторног

о 

дослідження 

(біологія І 

1. Пошук 

матеріалів 

для 

виконання 

практичної 

роботи з 

основ 

здоров'я І 

курс: 

“Відпрацю

вання 

навичок 

відмови від 

небезпечни

х 

пропозицій

, 

пов’язаних 

з 

транспортн

1. Створення 

матеріалів  

за 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom 

(біологія ІІІ 

курс; тема 

“Закономірн

ості 

розподілу 

алелів в 

популяціях.”

). 

 

2. Створення 

матеріалів  

за 

допомогою 

1. 

Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom(

біологія ІІІ 

курс; тема 

“Сучасні 

завдання 

медичної 

генетики.”)

. 

 

2. 

Створення 

матеріалів  

за 



2. Пошук 

матеріалів 

для 

виконання 

дослідниц

ького 

практику

му 

(біологія І 

курс; тема 

“Визначен

ня типу 

вищої 

нервової 

діяльності 

та 

властивос

тей 

темперам

енту”.). 

 

3. 

Створенн

я тестових 

завдань  з 

допомого

ю сервісу 

Google 

classroom(

біологія ІІ 

курс; тема 

“Світогля

дні та 

наукові 

погляди 

на 

походжен

ня та 

історични

й 

розвиток 

життя.”). 

 

курс; тема 

“Визначення 

реакції зіниць 

на світло”.). 

 

3. Пошук 

матеріалів 

для 

опрацювання 

практичної 

роботи з 

основ 

здоров'я ІІ 

курс: 

“Відпрацюва

ння навичок 

отримання 

достовірної 

інформації 

про 

інфекційні та 

неінфекційні 

захворюванн

я у своєму 

середовищі” з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom. 

ими 

засобами” з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom. 

 

2. 

Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom(б

іологія ІІ 

курс; тема 

“Основи 

еволюційно

ї філогенії 

та 

систематик

и..”). 

 

 

сервісу 

Google 

classroom 

(біологія ІV 

курс; тема: 

“Причини 

порушення 

якості 

природних 

вод, дефіцит 

водних 

ресурсів, 

принципи 

оцінки 

екологічного 

стану 

водойм. 

Охорона 

водойм.”). 

 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom 

(біологія 

ІV курс; 

тема: 

“Основні 

джерела 

антропічно

го 

забруднен

ня  ґрунтів, 

їхні 

наслідки. 

Необхідніс

ть охорони 

ґрунтів.”). 

 

3. Пошук 

матеріалів 

для 

створення 

завдань на 

наступний 

тиждень. 



5 Дворни

цька 

Г.І. 

19.5 

год 

Перегляд 

вебінару 

“Дистанці

йне 

навчання. 

Як 

покращит

и 

комунікац

ію з 

учнями в 

умовах 

карантину

” 

Підготовка і 

розміщення 

матеріалів з 

фізики для 

учнів 8-9 

класів згідно 

програми 

Підготовка 

і 

розміщення 

матеріалів з 

фізики для 

учнів 10-11 

класів 

згідно 

програми 

Індивідуальн

і 

консультації 

для учнів, 

які 

потребують 

допомоги 

під час 

навчання в 

дистанційній 

формі 

Перевірка і 

оцінюванн

я 

виконаних 

практични

х завдань 

 



6

. 

Ничип

орук 

Л.Є. 

12 год 1. 

Створення 

матеріалів  

за 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom: 

І курс -  

тема: “ 

Засоби 

комічного: 

гумор, 

іронія, 

сатира, 

сарказм”. 

4курс - 

тема: 

Ґабріель 

Ґарсіа 

Маркес 

(1927 – 

2014). 

«Стариган 

із 

крилами»: 

- Короткі 

відомості 

про життя 

митця, 

лауреата 

Нобелівськ

ої премії. 

Специфіка 

«магічного 

реалізму» 

Ґ. Ґарсіа 

Маркеса. 

Синтез 

реального і 

фантастичн

ого в 

оповіданні 

Ґ. Ґарсіа 

Маркеса 

«Стариган 

із 

крилами». 

- 

1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom: 

ІІ курс  - 

Підготовк

а 

матеріалів 

до 

контрольн

ої роботи 

№ 5. «Нові 

тенденції у 

драматургі

ї кінця 

XIX–

початку 

XX ст»; 

Створення 

тестових 

завдань 

для  

контрольн

ої роботи 

за 

допомого

ю сервісу 

Quiz 

  2. Пошук 

матеріалів для 

підготовки І 

курсу до 

УРЗМ. 

3. Перегляд 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок" 

(Онлайн-тести 

«На Урок» для 

дистанційної 

роботи). 

 

1. Створення 

матеріалів  

за 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom: 

ІІ курс  - 

Тема : 

Шолом-

Алейхем 

(1859–1916). 

«Тев’є-

молочар». 

Тема 

історичного 

зламу, який 

пройшов 

крізь долю 

людини і 

народу на 

межі XIX–

XX ст. 

ІІІ курс - 

Контрольна 

робота №3. 

РОМАН 

XIX СТ. 

Контрольни

й твір 

(підготовка 

тем) 

2. 

Опрацюванн

я ZOOM 

програми. 

(Встановлен

ня та 

пробний 

вихід на 

онлайн 

конференці

ю) 

1. Перевірка 

контрольних 

робіт ІІ курсу. 

2. Підбір 

матеріалів для 

уроків на 

наступний 

тиждень. 

3. Перегляд 

відеоуроку  

на платформі 

"На Урок" 

(Проєктна 

діяльність в 

умовах 

дистанційног

о навчання та 

карантину). 

 

 1. 

Перевірка 

контрольни

х творів  ІІІ 

курсу. 

2. Підбір 

матеріалів 

для уроків 

на 

наступний 

тиждень. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_dpjD3JskWk
https://www.youtube.com/watch?v=_dpjD3JskWk
https://www.youtube.com/watch?v=_dpjD3JskWk
https://www.youtube.com/watch?v=_dpjD3JskWk


Створення 

тестів для 

самопереві

рки 

2. Перегляд 

відеоуроку  

на 

платформі 

"На Урок" 

(Використа

ння сервісу 

Zoom для 

проведення 

дистанційн

их занять). 

https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8&t=1244s
https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8&t=1244s
https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8&t=1244s
https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8&t=1244s
https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8&t=1244s
https://www.youtube.com/watch?v=PMKmpM_f6P8&t=1244s


7 Боднар

чук 

Мирос

лава 

Богдані

вна 

17 год. 

12 

геогра

фія. 

 4 

мистец

тво 

 Розрка тем 

та  онлайн 

тесту на 

платформі 

«Google 

Classroom . 

Онлайн-

консультац

ія для учнів 

та батьків у 

Messenger. 

Перевірка 

контрольни

х тестів, 

виставленн

я оцінок у 

онлайн 

журнал. 

  

  

 

. Розробка тем 

на платформі 

«Google 

Classroom» 8 

клас – Теми:  § 

51 

“Механічний 

рух населення. 

Міграційна 

політика 

держав. 

Українська 

діаспора”. § 

50.СТАТЕВО-

ВІКОВИЙ 

СКЛАД 

НАСЕЛЕННЯ

ДЕМОГРАФІ

ЧНА 

СИТУАЦІЯ 

§ 49 Тема: 

Кількість 

населення в 

світі та 

Україні. 

Чинники, що 

впливають на 

кількість 

населення. § 

46. 

Природокорис

тування та 

геоекологічна 

ситуація в 

Україні § 47. 

Заходи щодо 

раціонального 

природокорист

ування. 

 

. Розробка 

тем на 

платформі 

«Google 

Classroom» 

«Підготовка 

до ЗНО з 

географії», 

Теми уроків 

: § 28. 

Населення 

України. 

§ 27. 

Українська 

держава. 

Тема: 

Політична 

географія та 

геополітика 

Практична 

робота 10 

Аналіз 

секторальної 

структури 

економіки 

України 

1. Укажіть 

складові 

економіки 

України, які 

роблять 

найбільший 

внесок у 

ВВП. 

2. Обчисліть 

їхню частку 

у 2014 та 

2018 рр. 

Зробіть 

висновок. 

3. Складіть 

схему 

«Чинники, 

що 

зумовлюють 

наявність у 

країни 

конкурентни

х переваг на 

світовому 

Індивідуальні 

консультації 

для учнів, які 

потребують 

допомоги під 

час навчання 

в 

дистанційній 

формі.  

Розробка тем 

та онлайн 

тестів з 

мистецтва для 

учнів 8 і 9 

класу. 

Підбір матеріалу 

для учнів 10 

класу та онлайн 

- тестів з теми 

“Канада. Місце 

країни у світі та 

регіоні” 

Підбір 

матеріалів для 

учнів 9 класу з 

теми “інансові 

послуги. 

Компютерне 

програмування” 

розробка 

тестового 

матеріалу.   



ринку». 

 



8 Солодк

а 

Неоніл

а 

Михай

лівна 

15 год. Розробка 

методичн

их 

рекоменда

цій учням 

11 класу, 

щодо 

самостійн

ої 

підготовк

и до ЗНО. 

 Опрацювання 

матеріалу з 

інтернет-

ресурсів для 

наочного 

викладу 

матеріалу з 

стереометрії. 

Вибір та 

опрацюванн

я веб-

сервісів для 

роботи учнів 

дистанційно. 

Підбір відео-

матеріалів для 

дистанційної 

підготовки до 

ЗНО. 

Робота з 

учнями 4-х 

курсів у 

вайбер-

групах. 

9

. 

Квасна 

О. І. 

9 год Пошук 

матеріалів 

для 

вивчення 

нових тем 

учнями та 

розміщенн

я їх на 

платформі 

Google 

classroom. 

Дистанційна 

робота з 

ліцеїстами на 

сервісі 

Google 

classroom. 

Опрацюванн

я веб-

ресурсів, 

літератури, 

відео 

матеріалів 

для 

навчання 

учнів. 

Пошукова 

робота в 

мережі 

Інтернет. 

Опрацювання 

фахової 

літератури. 

Перевірка 

виконаних 

практичних 

робіт учнів. 



1

0 

Філіпо

вська 

Л. Я. 

18 г  

Наповненн

я картотеки 

методичної 

літератури 

ліцею.Вивч

ення 

інструктив

но-

методични

х 

матеріалів.

Робота з 

документа

цією. 

Упорядкуван 

ня папки 

проведених 

заходів.Склада

ння плану 

роботи на 

наступний 

період 

навчання. 

Пошукова 

робота в 

мережі 

Інтернет. 

Підбір 

текстів для 

читання 

учнями з 

батьками. Ро 

бота з 

документа 

цією.Самоос 

вітня робота 

в мережі 

Інтернет. 

Пошукова 

робота/ознайо

млення з  

інструктивно-

методични 

ми матеріала 

ми. 

Опрацюван 

ня додаткової 

науково-

популярної 

літератури 

для 

підвищення 

теоретич 

ного та 

наукового 

рівня. 

Наповнення 

картотеки 

художньої 

літератури 

ліцею. 

Пошукова 

робота в 

мережі 

Інтернет. 

1

1 

Пік 

Т.Я. 

12 год. 1.Перегляд 

вебінару на 

сайті “На 

Урок” 

“Онлайн - 

тести для 

дистанційн

ої роботи”  

 

2. Робота 

на сервісі  

Google 

Classroom, 

створення і 

розміщенн

я тесту для 

учнів 11 

класу   

 

1.Підбір і 

розробка 

завдань для 

учнів 8 -9 кл 

2. 

Опрацювання 

матеріалу з 

інтернет-

ресурсів для 

урізноманітне

ння завдань 

для 

дистанційного 

навчання 

учнів  11 кл. 

 

 

1.Перегляд 

вебінару на 

сайті “На 

Урок” 

“Викладання 

іноземної 

мови в 

умовах 

дистанційно

го та 

онлайн-

навчання”  

2. 

Опрацюванн

я матеріалу з 

інтернет-

ресурсів для 

урізноманітн

ення завдань 

для 

дистанційно

го навчання 

учнів  8-9кл. 

3. Зустріч на 

платформі 

Zoom з 

учасниками 

Євроклубу. 

Тема 

“Освіта в 

Європі - 

1.Підбір і 

розробка 

завдань для 

контрольних 

робіт учнів 8 -

9 кл 

2. Робота на 

сервісі  

Google 

Classroom 

 

 

1.Проведен

ня 

моніторинг

у за 

виконання

м завдань  

 

2.Перегляд 

вебінару 

на сайті 

“На Урок” 

“Гейміфіка

ція уроку 

як засіб 

підвищенн

я 

ефективно

сті 

навчання”  

 



2020”  

 

1

2 

Кунцьо 

Н.С. 

17 год. 1.Опрацюв

ання 

матеріалу з 

інтернет-

ресурсів з 

предметів 

для 

урізномані

тнення 

завдань для 

дистанційн

ого 

навчання 

учнів  8-

9кл. 

2.Участь у 

вебінарі 

“Онлайн-

тести “На 

урок” для 

дистанційн

ої роботи 

3.Підбір 

відеоуроків 

української 

літератури 

з 

відповідни

х тем для 

перегляду 

учнями 8-

11 кл. 

1.Підбір відео 

уроків 

української 

мови з 

відповідних 

тем для 

перегляду 

учнями 8-11 

кл. 

2.Опрацюванн

я фахової 

літератури з 

метою 

підготовки 

завдань для 

дистанційного 

навчання учнів 

1.Ознайомле

ння з 

нормативно 

правовою 

базою 

документів 

щодо 

проведення 

ЗНО з 

української 

мови і 

літератури 

2020 

,зокрема,з 

Листом 

Міністерств

а освіти і 

науки 

України про 

перенесення 

строків 

проведення 

ЗНО 

 

 2 Робота на 

сервісі  

Google 

Classroom   

 

3.Проведенн

я 

моніторингу 

за 

виконанням 

 1.Підбір і 

розробка 

завдань з 

української 

мови для 

контрольних 

робіт учнів 8 

-9 кл 

2.Робота в 

Google 

Classroom   

3.Проведенн

я 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційно

го навчання 

(10-11 кл.) 

1.Перегляд 

вебінару на 

сайті “На 

Урок” 

“Нетипові 

способи 

використан

ня онлайн-

тестів на 

уроках 

літератури” 

2.Індивідуал

ьні 

консультації 

учнів з 

української 

мови і 

літератури в 

онлайн-

режимі 

3.Створення 

й 

розміщення 

конспектів з 

тем, 

інтерактивн

их вправ 

для учнів 8-

9кл. на 

сервісі 

Google 

Classroom   

 



учнями 

завдань 

дистанційно

го навчання  

(8-9кл.) 

1

3 

Бойко 

Н.З. 

19,5 

год 

1.Перевірк

а 

учнівських 

робіт на 

сервісі 

Google 

classroom 

2.Підготов

ка 

матеріалів 

для 

дистанційн

ого 

навчання 

учнів 

8,9,10,11 

класів 

3.Самоосві

та:  

створення 

тестів для 

учнів на 

інтернет- 

ресурсах 

4.Перегляд 

відео 

уроків на 

youtube та 

збереження 

посилань 

для учнів 

1.Самоосвіта:  

створення 

тестів для 

учнів на 

інтернет- 

ресурсах 

2.Формування 

завдань для 

учнів 8-11 

класів на 

платформі        

“На урок” 

3.Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання учнів 

8-11 класів 

згідно 

календарного 

планування 

 

1.Самоосвіта

:  створення 

тестів для 

учнів на 

інтернет- 

ресурсах 

2.Формуван

ня завдань 

для учнів 8-

11 класів на 

платформі    

    “На урок” 

3.Підготовка 

матеріалів 

для 

дистанційно

го навчання 

учнів 8-11 

класів згідно 

календарног

о 

планування 

 

1.Підбір і 

розробка 

завдань з 

фізики для 

контрольних 

та 

самостійних 

робіт у 

8,9,10,11 

класах. 

2.Систематиз

ація 

матеріалів для 

створення 

презентацій 

для уроків 

фізики. 

3. Підготовка 

матеріалів для 

дистанційног

о навчання 

учнів 

8,9,10,11 

класів для  

уроків фізики 

. 

1. Відбір 

веб-сервісів 

для 

дистанційно

го навчання. 

2.Підготовк

а і 

розміщення 

матеріалів з 

предмету 

фізики  для 

8-11 класів 

згідно 

розкладу .  

3.Збір 

виконаних  

практичних 

завдань, 

відповідей 

на тести 

учнями та 

виставлення 

оцінок.  

4.Корекція 

календарно-

тематичного 

планування. 

 



1

4 

Колісн

ик І.В. 

17год. 
Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом 

та 

календарни

м 

планування

м 

Перевірка 

та 

оцінювання 

учнівських 

робіт 

Індивідуаль

ні 

консультаці

ї  для учнів, 

що 

потребують 

методичних 

роз’яснень  

Перегляд 

відеоуроків 

з 

української 

мови з 

відповідних 

тем для 

перегляду 

учнями 8- 

11 класів 

Самоосвіта: 

створення 

тестових 

завдань, 

літературних 

диктантів для 

учнів 8- 11 

класів  

Перегляд 

вебінару на 

тему: « Як 

організувати 

дистанційне 

навчання за 

допомогою 

найпростіших 

онлайн-

ресурсів» 

Ознайомлен

ня з 

нормативно- 

правовою 

базою 

документів 

щодо 

проведення 

ЗНО з 

української 

мови і 

літератури в 

2020 році, 

зокрема з 

Листом 

МОН 

України про 

перенесення 

строків 

проведення 

ЗНО 

Перегляд 

відеоуроків 

з української 

літератури з 

відповідних 

тем для 

перегляду 

учнями 8- 11 

класів 

Робота на 

сервісі 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань з 

української 

мови та 

літератури ( 

8-11 класи) 

Перегляд 

вебінару на 

платформі 

«На Урок» 

на тему: 

«Інструмент

арій для 

інтерактивно

го 

наповнення 

уроків»  

  

Саоосвіта: 

створення 

тестових 

завдань для 

перевірки 

засвоєння 

учнями 

матеріалу з 

української 

мови( 8-11 

класи)  

Онлайн-

консультації 

з учнями 11 

класу щодо 

підготовки 

до ЗНО та 

особливосте

й написання 

власного 

висловлення 

1

5 

Козбур 

Г.Є. 

19 год. 
Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом 

та 

календарни

м 

планування

м 

Перевірка 

та 

оцінювання 

учнівських 

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

 

1.Підбір і 

розробка 

завдань з 

алгебри та 

геометрії 

для 

контрольних 

робіт учнів 

ІІІ  та ІІ 

курсів. 

2.Робота в 

Google 

Classroom   

3.Проведенн

Робота на 

сервісі Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями  

домашніх 

завдань. 

Індивідуал

ьні 

консультац

ії для 

учнів, які 

потребуют

ь допомоги 

під час 

навчання в 

дистанційн

ій формі. 



робіт 

Індивідуаль

ні 

консультаці

ї  для учнів, 

що 

потребують 

методичних 

роз’яснень . 

я 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційно

го навчання  

Перегляд 

вебінару на 

платформі 

«На Урок». 

1

6 

Яцкова 

Т.В. 

21,5год

. 

лікарняний лікарняний лікарняний лікарняний лікарняний 

1

7 

Ситник 

І.В. 

10,5год

. Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом 

та 

календарни

м 

планування

м 

Перевірка 

та 

оцінюванн

я 

учнівських 

робіт 

Індивідуал

ьні 

консультац

ії  для 

учнів, що 

потребуют

ь 

методични

х 

роз’яснень 

. 

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

 

1.Підбір і 

розробка 

завдань з 

алгебри та 

геометрії 

для 

контрольних 

робіт учнів 

І  та ІV 

курсів. 

2.Робота в 

Google 

Classroom   

3.Проведенн

я 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційно

го навчання  

Робота на 

сервісі Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями  

домашніх 

завдань. 

Перегляд 

вебінару на 

платформі 

«На Урок». 

Індивідуаль

ні 

консультації 

для учнів, 

які 

потребують 

допомоги 

під час 

навчання в 

дистанційні

й формі. 

1

8 

Карпик 

І.Я. 

20год. Формуванн

я і 

розміщенн

я завдань 

для учнів 

8- го класу. 

Виконання 

Формування і 

розміщення 

завдань для 

учнів 9-го 

класу. 

Виконання 

комплексу 

Формування 

і 

розміщення 

завдань для 

учнів 10-го 

класу. 

Виконання 

 Формування і 

розміщення 

завдань для 

учнів 11-го 

класу. 

Виконання 

комплексу 

Розробка 

матеріалу. 

Історичний 

огляд 

розвитку 

гімнастики. 



комплексу 

ЗРВ вправ 

зі 

скакалкою,

та вправ 

для 

розвитку 

гнучкості і 

сили  

ЗРВ вправ зі 

скакалкою, та 

елементи 

акробатичних 

вправ. 

комплексу 

ЗРВ вправ зі 

скакалкою,а

кробатичних 

вправ. 

ЗРВ вправ зі 

скакалкою, 

акробатичних 

вправ. 

 


