
 

 

 

 

 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 
 

31.03.2020                                                                                                                           №64 

 

  Про внесення змін та доповнень 

  до наказу «Про заходи щодо запобігання  

  поширенню коронавірусу COVID-19» 

  в Тернопільському технічному ліцеї 

  від 31.03.2020р. 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від16.03.20020р. №406 «Про 

заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та відповідного наказу 

управління освіти   і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 

18.03.20020р. №64-од, враховуючи «Методичні рекомендації щодо встановлення 

гнучкого режиму робочого часу» , затвердженні наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 04 жовтня 2006р. №359, листів Міністерства освіти і 

науки України від 13.03.2020 року №1/9-160 « Щодо організації дистанційного 

навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину», від 13.03.2020 року 

№1/9-161 «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення 

навчання через карантин». Спільного листа Міністерства освіти і науки України та ЦК 

Профспілки працівників освіти і науки України від 17 березня 2020 року №1/9-162, 

№02-5/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах 

карантину», наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради №93 від 

20.03.2020 року « Про внесення змін та доповнень до наказу управління освіти і науки 

від 12.03.2020 року №88  « Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 на території Тернопільської міської територіальної громади», листа 

управління освіти і науки Тернопільської міської ради №516/04 від 27.03.2020 року 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити призупинення  освітнього процесу в Тернопільському технічному ліцеї 

до 24.04.2020 року на час карантину щодо запобігання поширенню короновірусу 

COVID-19 

2. З 01.04.2020 року на час карантину:  

2.1. Забезпечити переведення працівників Тернопільського технічного ліцею на 

роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі. (додаток 1-2) 

2.2. Відтермінувати проведення засідань атестаційних комісій , нарад та інших 

колективних заходів до стабілізації ситуації , за потреби забезпечувати їх проведення 

в онлайн режимі. 

2.3. Забезпечити режим підвищеної готовності підсистем навчання здобувачів освіти 

та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 

Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів діям у надзвичайних ситуаціях (із питань безпеки життєдіяльності) єдиної 

державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21 листопада 2016 року №1400, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 грудня 2016 року за №1623/29752. 

3. Всім педагогічним працівникам Тернопільського технічного ліцею : 

3.1. Організувати освітній процес  (навчальні заняття, консультації тощо)з 

використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до структури 

2019-2020 навчального року (додатки 1-2). 

3.2. При організації дистанційного навчання керуватись Положенням про 

дистанційне навчання , затвердженого наказом МОН України від 25.04.2013 року 

№466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за 

№703/23235 ( із змінами) 
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3.3. При організації освітнього процесу в ліцеї керуватись листом Міністерства 

освіти і науки України від 23.03.2020 року №1/9-173 « Щодо організації 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» 

3.4. Інформувати здобувачів освіти щодо заходів профілактики, проявів хвороби та 

дій у випадку захворювання. 

 

4. Всім працівникам ліцею забезпечити виконання рішень місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій  при Тернопільській 

міській раді в межах компетенції. 

5. Заступнику директора ліцею  з господарської роботи Карелу І.А.  організувати  

роботу відповідних служб щодо підтримання  інженерних споруд ,мереж, 

комунікацій, охорони ліцею. 

6. Розмістити даний наказ на сайті Тернопільського технічного ліцею. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Тернопільського  

технічного ліцею                                                                              Ю.В.Марусина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток1 
до наказу  

№___ 

від  31березня 2020р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Тернопільського 

технічного ліцею 

_________Ю.В.Марусина 

 
 

Розклад роботи вчителів  

під час тимчасового припинення навчання на 06-10.04.2020 р. 
 

 

 

№ 

 

ПІП 

працівни

ка 

 

Наванта

ження 

Запланований вид діяльності 

Понеділок 

06.04.2020 

Вівторок 

07.04.2020 

Середа 

08.04.2020 

Четвер 

09.04.2020 

П'ятниця 

10.04.2020 

1

. 

Мороз 

Т.І. 

12 год. Робота з 

шкільною 

документаціє

ю, розробка 

платформи 

для 

дистанційног

о навчання 

Підготовка 

завдань до 

дистанційного 

навчання. 

Розробка 

інструкцій до 

практичних 

робіт для учнів 

8-11 класів 

Дистанцій

на робота 

з 

ліцеїстами 

на сервісі 

Google 

classroom. 

Перевірка 

практичних 

робіт учнів, 

підготовка 

лекційних 

матеріалів. 

2 Більчук 

Л.П. 

13,5год. 
Опрацювання 

додаткової 

науково- 

популярної та 

методичної 

літератури для 

підвищення 

фахового 

рівня  

Перегляд 

уроків з хімії в 

рамках 

проєкту 

«Всеукраїнськ

а школа 

онлайн»  

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

Самоосвіта: підбір 

і розробка завдань 

з хімії  для 

контрольних робіт 

для учнів 8-9 

класів 

Участь у вебінарі 

«Teams»- 

комплексне 

рішення для 

спілкування в 

команді 

Співпраця з 

батьківською 

громадськістю  

з питань 

організації 

контролю за 

виконанням 

учнями ліцею  

завдань  

дистанційного 

навчання  

Індивідуальні 

консультації 

для учнів, які 

потребують 

допомоги під 

час навчання в 

дистанційній 

формі 

Упорядкування 

документації(к

алендарне 

планування) 

Робота на 

Google 

Classroom  

згідно з 

розкладом 

Проведення 

моніторинг

у за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційн

ого 

навчання 

Онлайн-

консультац

ії з учнями 

8 класу 

щодо 

трудностей 

при 

розв’язуван

ні 

різнотипов

их завдань 

з хімії 

Самоосвіта

: складання 

плану 

робота на 

період 

весняних 

канікул 

Опрацюван

ня нових 

методик 

для 

удосконале

ння 

дистанційн

ого 

навчання 

учнів на 

час 

карантинни

х заходів 

3

. 

Бойко 

Т.В. 

26 год. 1)Перевірка 

учнівських 

робіт;  

2) онлайн 

консультації 

щодо 

підготовки 

учнів до 

ЗНО. 

3)Створення 

матеріалів 

для 

практичного 

заняття та 

Робота на 

дистанц. курсі: 

1)створ. 

матеріалу для 

практичного 

заняття 

,,Родинний 

бюджет '' я 

2)теми ,, 

Підприємництво

'' 

Робота на 

дистанц курсі: 

створ. 

матеріалів  

1)  9кл.тема  

,, Культура 

народів світу в 

к. 19 -  на поч. 

20 ст.'' 

2)Інструкції 

щодо  

практичної 

роботи . 

3) Перегляд 

Робота на 

дистанц. 

курсі: 

створення 

матеріалів 

1) 10 кл. 

тема 

,,Початок 

Другої 

світової 

війни'' 

2) 9кл. 

тема 

,,Українсь

Робота на 

дистанц. 

курсі: 

створення 

матеріалів  

1) 8 кл. 

тема 

,,Ліквідація 

Запорізької 

Січі''; 

2) 8 кл.тема 

,,Промисло

ва 

революція '' 



тестових 

завдань з 

правознавств

а для 9 кл.  

 

вебінару 

,,Форми і 

методи 

подання 

матеріалу в 

умовах 

дистанційного 

навчання '' 

(Всеосвіта) 

кий 

політични

й і 

національн

ий рух у 

1907 - 

1914 рр.''  

 

3)10 кл. 

тема 

,,Зміна 

кордонів 

України. 

Радянізація 

4) 11 кл. 

тема 

,,Збройна 

агресія 

Росії на 

сході 

України. 

АТО'' 

4

. 

Чорнопи

ський 

С.Є. 

20 год. 1. Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom(біо

логія І курс; 

тема “Умовні 

рефлекси, 

гальмування 

умовних 

рефлексів.”). 

 

2. Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom(біо

логія ІІ курс; 

тема 

“Основні 

групи 

організмів: 

бактерії, 

археї, 

еукаріоти.”). 

 

3. Перегляд 

вебінару на 

тему: “Як 

налагодити 

ефективне 

онлайн-

навчання та 

покращити 

комунікацію 

з учнями в 

умовах 

карантину” 

 на платформі 

“На Урок”. 

 

 

1. Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу Google 

classroom(біолог

ія І курс; тема 

“Мова. 

Мислення та 

свідомість.”). 

 

2.  Пошук 

матеріалів для 

опрацювання 

практичної 

роботи з основ 

здоров'я ІІ курс: 

“Визначення 

місця здоров’я в 

ієрархії власних 

життєвих 

цінностей.” з 

допомогою 

сервісу Google 

classroom. 

1. Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу Google 

classroom(осно

ви здоров’я І 

курс; тема 

“Забруднення 

навколишнього 

середовища і 

здоров’я. 

Питна вода і 

здоров’я. 

Небезпека 

купання у 

забруднених 

водоймах.”). 

 

2. Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу Google 

classroom(біоло

гія ІІ курс; тема 

“Неклітинні 

форми життя: 

віруси.”). 

1. 

Створення 

матеріалів  

за 

допомого

ю сервісу 

Google 

classroom 

(біологія 

ІІІ курс; 

тема 

“Спадкові 

хвороби і 

вади 

людини, 

хвороби 

людини зі 

спадковою 

схильніст

ю, їхні 

причини.”)

. 

 

2. 

Створення 

матеріалів  

за 

допомого

ю сервісу 

Google 

classroom 

(біологія 

ІV курс; 

тема: 

“Антропіч

ний вплив 

на 

біорізнома

ніття. 

Проблеми 

акліматиза

ції та 

реаклімати

зації видів. 

Збереженн

я 

біорізнома

ніття як 

необхідна 

умова 

стабільнос

ті 

біосфери.”

). 

1. 

Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom(б

іологія ІІІ 

курс; тема 

“Методи 

діагностик

и та 

профілакти

ки 

спадкових 

хвороб 

людини. 

Медико-

генетичне 

консультув

ання та 

його 

організація.

”). 

 

2. Пошук 

матеріалів 

для 

виконання 

практичної 

роботи з 

біології ІV 

курс: 

“Оцінка 

екологічног

о стану 

свого 

регіону.” з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom. 

 

3. Пошук 

матеріалів 

для 

створення 

завдань на 

післяканіку

лярний 

тиждень. 

5 Дворниц

ька Г.І. 

19.5 год Перегляд 

вебінару на 

тему: “Як 

налагодити 

ефективне 

онлайн-

навчання та 

покращити 

комунікацію 

з учнями в 

Створення 

матеріалів для 

учнів 8-9 класів 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom 

Створення 

матеріалів для 

учнів 10-11 

класів за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom 

Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань 

всіх курсів 

на сервісі 

Google 

classroom 

 

Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань 

всіх курсів 

на сервісі 

Google 

classroom. 

Коригуван

ня 



умовах 

карантину” 

 на платформі 

“На Урок”. 

 

календарно

-

тематичног

о 

планування 

на 

наступний 

тиждень 

6

. 

Ничипор

ук Л.Є. 

12 год 1. Онлайн 

зустріч з 

ліцеїстами І 

курсу в Zoom 

(Перевірка 

д/з). 

2. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom: 

І курс  - 

Підготовка 

матеріалів до 

контрольної 

роботи № 5. 

Розділ 

«Бароко і 

класицизм». 

Створення 

тестових 

завдань для  

контрольної 

роботи за 

допомогою 

сервісу Quiz 

4 курс - тема: 

УРЗМ(усно). 

Відображення 

моральної 

деградації 

людства. 

Символічний 

зміст образу 

янгола. Ідея 

прагнення до 

внутрішнього 

вдосконалення

, морального 

відродження, 

повернення до 

вічних 

цінностей. 

- Літературний 

диктант за 

твором 

Г.Г.Маркеса 

"Стариган із 

крилами" за 

допомогою 

сервісу Quiz 

 

1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom: 

І курс - тема: 

Антуан де Сент-

Екзюпері (1900–

1944). 

«Маленький 

принц». Людські 

стосунки, 

моральні цінності 

в казці-притчі 

«Маленький 

принц». 

ІІ курс - тема: 

Образна система 

твору «Тев’є-

молочар». 

Філософські 

проблеми. 

Народний гумор. 

Сучасні 

інтерпретації 

твору в театрі, 

кіно та інших 

видах мистецтва. 

2. Перегляд 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок" (Як 

налагодити 

ефективне 

онлайн-навчання 

та покращити 

комунікацію з 

учнями в умовах 

карантину). 

 

1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom: 

ІІ курс - тема: 

Урок 

позакласного 

читання №4. 

Кіно Майкл 

Морпурґо. 

«Бойовий кінь» 

(США, 2012, 

реж. Стівен 

Спілберґ). 

ІІІ курс - тема: 

Модернізм як 

літературно-

мистецький 

напрям кінця 

XIX – початку 

XX ст. Течії 

раннього 

модернізму: 

символізм, 

імпресіонізм, 

неоромантизм. 

Франція.Шарль 

Бодлер (1821 – 

1867). «Квіти 

зла» 

(«Альбатрос», 

«Відповідності», 

«Вечорова 

гармонія»). Ш. 

Бодлер – пізній 

романтик і 

зачинатель 

модернізму. 

Збірка «Квіти 

зла» (загальна 

характеристика). 

Образи, 

символи, 

особливості 

поетичної мови 

у віршах Ш. 

Бодлера. 

І курс - 

Перевірка 

контрольної 

роботи. 

 

1.Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань всіх 

курсів. 

2. Підбір 

матеріалів 

для уроків 

на 

післяканіку

лярний 

тиждень. 

3. Перегляд 

відеоуроку  

на 

платформі 

"На Урок" 

(Правила 

дистанційн

ої 

комунікації 

між 

учасниками 

освітнього 

процесу) 

 

1.Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань всіх 

курсів. 

2. Підбір 

матеріалів 

для уроків 

на 

післяканікул

ярний 

тиждень. 

3. Перегляд 

відеоуроку  

на 

платформі 

"На Урок" 

(ClassDojo 

та інші 

інструменти 

для 

зворотного 

зв'язку 

7 Боднарч

ук 

Миросла

ва 

Богданів

на 

17 год. 

12геогра

фія. 4 

мистецт

во 

Підготовка 

матеріалу та 

тестових 

завдань для 

учнів 8 і 9 

класу з 

геограії і 

мистецтва 

згідно 

календарного 

планування 

Підготовка 

матеріалу та 

тестових завдань 

для учнів 

десятого класу з 

геограії згідно 

календарного 

планування. 

Підготовка 

матеріалу та 

тестових завдань 

для учнів  класу 

з геограії згідно 

календарного 

планування. 

Підготовка 

матеріалу 

та тестових 

завдань для 

учнів 11 

класу з 

геограії 

згідно 

календарно

го 

планування. 

Перевірка 

виконаних 

учнями 

завдань на 

платормі 

дистанційно

го навчання 

гугл - 

класрум, 

онлайн - 

консультації

, підготовка 

до 



наступних 

тем згідно 

календарног

о 

планування. 

8 Солодка 

Неоніла 

Михайлі

вна 

15 год. Онлайн-

консультації, 

щодо 

підготовки 

учнів до ЗНО 

з теми 

“Тригогномет

рія”. 

Опрацювання 

літератури, веб-

ресурсів, відео 

матеріалів, підбір 

завдань для 

дистанційної 

роботи учнів. 

Робота з учнями 

у вайбер-групах, 

перевірка 

виконаних ними 

завдань. 

Підготовка 

матеріалів  

для 

контрольної 

роботи 

учнів з 

математики 

Опрацюванн

я фахової 

літератури з 

метою 

підбору 

завдань для 

дистанційно

го навчання 

учнів 4-х 

курсів 

 

9

. 

Квасна 

О. І. 

9 год Підготовка 

навчальних 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання 

учнів.   

Розробка 

інструкцій до 

практичних 

робіт для учнів. 

Опрацювання 

матеріалу з 

інтернет-

ресурсів для 

викладу 

матеріалу. 

Дистанційн

а робота з 

ліцеїстами 

на сервісі 

Google 

classroom 

Перевірка 

виконаних 

завдань 

учнів. 

1

0 

Філіповс

ька Л. Я. 

18 год Ознайомлення 

з планом 

роботи на 

квітень, 

корегування 

плану роботи 

керівника 

гуртка 

учнівського 

самоврядуван 

ня. 

Самоосвітня 

робота в 

мережі 

Інтернет. 

 Робота з 

плануванням  

роботи  

бібліотекаря. 

Підготовка до 

написання 

аналізу  плану 

роботи 

бібліотекаря. 

Вивчення 

системи 

"Бібліотека+".Оп

рацювання 

фахової 

методичної 

літератури. 

 

Проходження 

онлайн-курсів на 

освітній 

платформі 

"Prometheus". 

Впорядкування 

фотозвітів із 

проведених 

заходів. 

Розробка 

бібліотечно 

го проєкту 

"Читати - це 

модно". 

Впорядкува

н 

ня 

документац

ії пов'язаної 

з 

підручника 

ми. 

Виявлення 

застарілих. 

Підготовка 

на 

списання. 

Пошукова 

робота в 

мережі 

Інтернет. 

Робота з 

документа 

цією 

керівника 

гуртка. 

Підготовка 

матеріалів 

до списання. 

Проходженн

я онлайн-кур 

сів на 

освітній 

платформі 

"Prometheus"

. 

1

1 

Пік Т.Я. 12 год. 1. Дистан

ційна 

робота 

з 

ліцеїста

ми на 

сервісі 

Google 

classroo

m. 

2. Перегл

яд 

вебінар

у на 

тему: 

“Як 

налагод

ити 

ефектив

не 

онлайн-

навчан

ня та 

покращ

ити 

комунік

ацію з 

1.Опрацювання 

фахової 

літератури з 

метою підготовки 

завдань для 

дистанційного 

навчання учнів 

1. Створення 

тестових завдань  

з допомогою 

сервісу Google 

classroom (8 клас) 

1.Опрацювання 

веб-ресурсів, 

відео 

матеріалів, 

підбір завдань 

для дистанційної 

роботи учнів 

 

2. Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу Google 

classroom (9 

клас) 

3. Створення 

учасниками 

гуртка 

“Євроклуб” 

презентацій на 

тему “ Шекспір - 

драматург доби 

Відродження”  

1. 

Створення 

тестових 

завдань  з 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom 

(11 клас) 

 

 

2.Індивідуа

льні 

консультаці

ї учнів в 

онлайн-

режимі 

1. Перегляд 

вебінару на 

тему: 

“Words 

don’t come 

easy”  на 

MM 

Publications

. 

2. 

Перевірка 

виконання 

домашніх 

завдань 

всіх курсів 

на сервісі 

Google 

classroom 

 



учнями 

в 

умовах 

каранти

ну”  на 

платфо

рмі “На 

Урок”. 

1

2 

Кунцьо 

Н.С. 

17 год. 1.Опрацюванн

я фахової 

літератури з 

метою 

підготовки 

завдань для 

дистанційного 

навчання учнів 

2..Підбір і 

розробка 

завдань з 

української 

мови для 

контрольних 

робіт учнів 10 

-11 кл. 

 

1.Створення і 

розміщення 

конспектів 

,інтерактивних 

вправ з 

української мови 

і літератури для 

учнів 10-11 кл. на 

сервері Google 

Classroom   

2.Індивідуальні 

консультації 

учнів в онлайн-

режимі 

1.Перевірка 

виконаних робіт 

учнів на сервісі 

Google 

Classroom (8-9 

кл.)  

2.Ознайомлення 

з новинками в 

мережі Інтернет 

щодо 

викладання 

української мови 

і літератури в 

умовах 

дистанційного 

навчання 

1.Перевірк

а 

виконаних 

робіт учнів 

на сервісі 

Google 

Classroom  

( 10-11 кл.) 

2.Підготов

ка 

тестових 

завдань з 

українсько

ї мови (8-

11кл.) 

1.Підготовка 

матеріалів  

для 

контрольних 

робіт учнів з 

української 

літератури( 

8-11кл.) 

2.Корекція 

календарно-

тематичного 

планування 

1

3 

Бойко 

Н.З. 

19,5 год 1.Перевірка 

учнівських 

робіт на 

сервісі Google 

classroom 

2.Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання учнів 

8,9,10,11 

класів 

3.Самоосвіта:  

створення 

тестів для 

учнів на 

інтернет- 

ресурсах 

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.Систематизація 

матеріалів для 

створення 

презентацій для 

уроків фізики. 

3. Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання учнів 

8,9,10,11 класів 

для  уроків 

фізики . 

1.Формування 

завдань для 

учнів на 

платформі “ На 

урок” 

2.Перевірка 

учнівських робіт 

на сервісі Google 

classroom 

3.Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання учнів 

8,9,10,11 класів 

4.Перегляд відео 

уроків на 

youtube та 

збереження 

посилань для 

учнів 

 

1.Самоосвіт

а. Перегляд 

інтернет 

ресурсів, 

блогів 

вчителів 

НУШ. 

2.Самоосвіт

а. 

Опрацюван

ня фахової 

літератури. 

3.Самоосвіт

а.  Робота 

над 

компетентн

існими 

задачами. 

4. 

.Підготовка 

матеріалів 

для 

дистанційн

ого 

навчання 

учнів 

8,9,10,11 

класів 

 

1.Перевірка 

учнівських 

робіт на 

сервісі 

Google 

classroom 

2..Підготовк

а матеріалів 

для 

дистанційно

го навчання 

учнів 8-11 

класів згідно 

календарног

о 

планування. 

3. 

Корегування 

календарно- 

тематичного 

планування 

для 

навчального 

процесу на 

наступний 

тиждень. 

 

 

1

4 

Колісни

к І.В. 

17год. 

Опрацювання 

додаткової 

науково- 

популярної та 

методичної 

літератури для 

підвищення 

фахового 

рівня  

Перегляд 

уроків з 

української 

мови та 

літератури  в 

рамках 

проєкту 

«Всеукраїнськ

а школа 

онлайн»  

Самоосвіта: підбір 

і розробка завдань 

з української мови 

та літератури для 

контрольних робіт 

для учнів 8-9 

класів 

Участь у вебінарі 

«Teams»- 

комплексне 

рішення для 

спілкування в 

команді 

Співпраця з 

батьківським 

комітетом з 

питань 

організації 

контролю за 

виконанням 

учнями (31 

групи)  завдань  

дистанційного 

навчання  

Індивідуальні 

консультації 

для учнів, які 

потребують 

допомоги під 

час навчання в 

дистанційній 

формі 

Робота на 

Google 

Classroom  

згідно з 

розкладом 

Проведення 

моніторинг

у за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційн

ого 

навчання 

Онлайн-

консультац

ії з учнями 

11 класу 

щодо 

підготовки 

до ЗНО 

Самоосвіта

: складання 

плану 

робота на 

період 

весняних 

канікул 

Опрацюван

ня нових 

методик 

для 

удосконале



Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

Упорядкування 

документації(к

алендарне 

планування, 

план виховної 

роботи) 

ння 

дистанційн

ого 

навчання 

учнів на 

час 

карантинни

х заходів 

1

5 

Козбур 

Г.Є. 

19 год. 
Перегляд 

уроків з  

математики  в 

рамках 

проєкту 

«Всеукраїнська 

школа 

онлайн»  

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням.  

 

1.Опрацювання 

веб-ресурсів, 

відео 

2.матеріалів, 

підбір завдань 

для дистанційної 

роботи учнів 

3.Створення 

тестових завдань  

з допомогою 

сервісу Google 

classroom (9 

клас)/ 

4. Індивідуальні 

консультації для 

учнів, які 

потребують 

допомоги під час 

навчання в 

дистанційній 

формі 

 

Співпраця з 

батьківським 

комітетом з 

питань 

організації 

контролю за 

виконанням 

учнями (32 

групи)  завдань  

дистанційного 

навчання . 

Перевірка 

виконання 

ліцеїстами ІІ та 

ІІІ курсів( 32 

групи )  завдань. 

Перегляд уроків 

з  математики  в 

рамках проєкту 

«Всеукраїнська 

школа онлайн» 

Робота на 

Google 

Classroom  

згідно з 

розкладом. 

Перегляд 

відео уроків 

на youtube та 

збереження 

посилань для 

учнів 

 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційног

о навчання.. 

 

 Підбір 

матеріалів 

для уроків 

на 

післяканіку

лярний 

тиждень. 

 

Створення і 

розміщення 

конспектів . 

“ Критичні 

точки”. 

“Застосуван

ня похідної 

до 

дослідження 

функції на 

зростання та 

спадання”( 

ІІІ курс) ,” 

Арифметичн

а прогресія. 

Формула 

енного 

члена 

прогресії”.  

Перегляд 

відео уроків 

на youtube та 

збереження 

посилань 

для учнів 

Самоосвіта: 

складання 

плану 

робота на 

період 

весняних 

канікул 

Опрацюванн

я нових 

методик для 

удосконален

ня 

дистанційно

го навчання 

учнів на час 

карантинних 

заходів 

 

1

6 

Яцкова 

Т.В. 

21,5год. лікарняний лікарняний лікарняний лікарняний лікарняний 

1

7 

Ситник 

І.В. 

10,5год. 
Перегляд 

уроків з  

математики  в 

рамках 

проєкту 

«Всеукраїнськ

а школа 

онлайн»  

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням.  

 

1.Опрацювання 

веб-ресурсів, 

відео 

матеріалів, підбір 

завдань для 

дистанційної 

роботи учнів 

2. Індивідуальні 

консультації для 

учнів, які 

потребують 

допомоги під час 

навчання в 

дистанційній 

формі 

3.  

Співпраця з 

батьківським 

комітетом з 

питань 

організації 

контролю за 

виконанням 

учнями (312 

групи)  завдань  

дистанційного 

навчання . 

Перевірка 

виконання 

ліцеїстами І та 

ІІІ курсів( 31 

групи )  завдань. 

Перегляд уроків 

з  математики  в 

рамках проєкту 

«Всеукраїнська 

Робота на 

Google 

Classroom  

згідно з 

розкладом. 

Перегляд 

відео уроків 

на youtube та 

збереження 

посилань для 

учнів 

 

Проведення 

моніторингу 

за 

виконанням 

учнями 

завдань 

дистанційног

о навчання.. 

Створення і 

розміщення 

конспектів . 

“ Критичні 

точки”. 

“Застосуван

ня похідної 

до 

дослідження 

функції на 

зростання та 

спадання”( 

ІІІ курс) ,” 

Арифметичн

а прогресія. 

Формула 

енного 

члена 

прогресії”.  

Перегляд 

відео уроків 

на youtube та 

збереження 



школа онлайн»  

 Підбір 

матеріалів 

для уроків 

на 

післяканіку

лярний 

тиждень. 

 

посилань 

для учнів 

Самоосвіта: 

складання 

плану 

робота на 

період 

весняних 

канікул 

Опрацюванн

я нових 

методик для 

удосконален

ня 

дистанційно

го навчання 

учнів на час 

карантинних 

заходів 

 

1

8 

Карпик 

І.Я. 

20год. Перегляд 

вебінару на 

тему: “Як 

налагодити 

ефективне 

онлайн-

навчання та 

покращити 

комунікацію з 

учнями в 

умовах 

карантину”  на 

платформі “На 

Урок”. 

 

Перегляд  

Руханки  в рамках 

проєкту 

«Всеукраїнська 

школа онлайн»  

 

Опрацювання 

нових методик 

для 

удосконалення 

дистанційного 

навчання учнів 

на час 

карантинних 

заходів 

 

Опрацюван

ня веб-

ресурсів, 

відео 

9. мате

ріалів, 

підбір 

завдань для 

дистанційн

ої роботи 

учнів 

 

Опрацюванн

я додаткової 

науково- 

популярної 

та 

методичної 

літератури 

для 

підвищення 

фахового 

рівня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до наказу  

№___ 

від  31березня 2020р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Тернопільського 

технічного ліцею 

_________Ю.В.Марусина 

 
 

Розклад роботи вчителів  

під час тимчасового припинення навчання на 21-24.04.2020 р. 
 

 

 

№ 

 

ПІП 

працівник

а 

 

Навантаж

ення 

Запланований вид діяльності 

Вівторок 

21.04.2020 

Середа 

22.04.2020 

Четвер 

23.04.2020 

П'ятниця 

24.04.2020 

1. Мороз Т.І. 12 год. Методична 

робота, 

пошук та 

розробка 

практичних 

робіт для 3 та 

4 курсів. 

Робота на 

дистанційному 

курсі з ліцеїстами 

1 та 2 курсів 

Участь у онлайн-

конференції з 

деканом 

юридичного 

факультету 

“Natus vincere” 

Участь в 

дистанційному 

конкурсі“Natus 

vincere”  

2 Більчук 

Л.П. 

13,5 год. Перевірка 

виконаних 

учнями 

завдань. 

Опрацюванн

я 

методичних 

матеріалів 

МОН щодо 

закінчення 

2019-2020 

н.р.начально

го року 

.Підготовка 

завдань та 

відеоматеріа

лів для 

навчання 

звикористанн

ям 

дистанційних 

технологій. 

Організація 

роботи 

вчителів у 

режимі 

навчання з 

використанн

ям 

дистанційних 

технологій 

 

Перевірка 

виконаних учнями 

завдань. 

Опрацювання 

методичних 

матеріалів МОН 

щодо закінчення 

2019-2020 

н.р.начального року 

. 

Підготовка завдань 

та відео-матеріалів 

для навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій. 

Організація ро-боти 

вчителів у режимі 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

 

 

Перевірка 

виконаних 

учнями завдань. 

Опрацювання 

методичних 

матеріалів МОН 

щодо закінчення 

2019-2020 

н.р.начального 

року . 

Підготовка 

завдань та 

відеоматеріалів 

для навчання 

звикористанням 

дистанційнихтехн

ологій. 

Організація 

роботи вчителів у 

режимі навчання 

з використанням 

дистанційних 

технологій 

. 

Перевірка 

виконаних учнями 

завдань. 

Опрацювання 

методичних 

матеріалів МОН 

щодо закінчення 

2019-2020 

начального року . 

Підготовка 

завдань та 

відеоматеріалів 

для навчання 

звикористанням 

дистанційнихтехн

ологій. 

Організація 

роботи вчителів у 

режимі навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

Розміщення 

матеріалів для 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій  

3. 
Бойко 

Т.В. 

26 год. Робота 

на 

дистан

ц. 

курсі: 

переві

рка 

учнівс

ьких 

робіт; 

створе

ння 

матері

алів 

для 

тем:  

Робота на дистанц. 

курсі: перевірка 

учн. робіт; створ. 

матеріалів до теми 

,,Підприємництво'' 

, до практ. роб. з 

гром. освіти 

,,Бізнес- 

план'' ;  

Участь у пробному 

тестуванні ,,Natus 

vincere''. 

Створ.матеріалів 

до теми ,,Культура 

народів світу к. 19 

- поч.20 століття.'' 

Участь у турнірі 

,,Natus vincere'';  

робота на 

дистанц. курсі: 

створ. матеріалів 

до тем: 11 кл.  

вс.іст.,,Становлен

ня постіндустр. 

цивілізації''; 

 8 кл. вс. іст. 

,,Освічений 

абсолютизм'' 

Робота на 

дистанц. курсі: 

створення 

матеріалів до 

тем: 10 кл історії 

Укр. ,,Зміна 

кордонів 

України. 

Радянізація'', 

,,Початок  

радянсько-

німецької війни 

''; 

11 кл. історія 

України. 

,,Президент-ські 



9кл.Іст

.Укр. 

,,Украї

нсь- 

кий 

політи

чний і 

націон

аль- 

ний 

рух у 

1907-

1914рр

.); 8 

кл. іст. 

Укр. - 

,,Прав

обе-

режна 

Україн

а і 

західн

оукр. 

землі в 

2-й 

пол. 

18 ст.'' 

Участь 

в 

онлай

н-

конфе

ренції 

з 

декано

м 

юриди

чно-го 

факул

ьте- 

ту 

стосов

но 

правов

ого 

турнір

у 

(9 кл. вс. іст.) та парламент- 

ські вибори 

2014р.'' 

4. Чорнопис

ький С.Є. 

20 год. 1. Підготовка 

матеріалів 

для учнів І 

курсу 

(біологія; 

тема:”Навчан

ня та пам'ять. 

Лабораторне 

дослідження: 

дослідження 

різних видів 

пам'яті”). 

Розробка 

інструктивно

ї карти 

стосовно 

виконання 

даного 

лабораторног

о 

дослідження. 

 

2. Створення 

тестових  

завдань за 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom 

(біологія ІІ 

курс; тема 

“Огляд 

1. Створення 

тестових  завдань 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom (біологія 

І курс; тема 

“Темперамент.”). 

 

2. Створення 

тестових  завдань 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom (біологія 

ІІ курс; тема 

“Екосистема. 

Різноманітність 

екосистем”). 

 

3. Створення 

тестових  завдань 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom (біологія 

ІІІ курс; тема: 

“Репродукція як 

механізм 

забезпечення 

безперервності 

існування видів”). 

 

4.  Створення 

тестових  завдань 

1. Створення 

тестових  завдань 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom (основи 

здоров'я; 

тема:”Атмосферні 

забруднення та їх 

вплив на здоров'я. 

Вплив транспорту 

на навколишнє 

середовище та 

здоров’я. Вплив 

забруднення 

ґрунтів на 

здоров'я 

людини.”). 

 

2. Створення 

тестових  завдань 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom 

(біологія ІІ курс; 

тема “Харчові 

зв'язки в 

екосистемах”). 

 

3. Створення 

тестових  завдань 

за допомогою 

сервісу Google 

1. Створення 

тестових  

завдань за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom 

(основи 

здоров'я  ІІ курс; 

тема “Вплив 

психоактивних 

речовин на 

репродуктивне 

здоров’я. 

Профілактика 

вроджених вад. 

Значення 

регулярних 

профілактичних 

оглядів для 

хлопців і 

дівчат”). 

 

2. Підготовка 

матеріалів для 

учнів ІІ курсу 

(основи 

здоров’я; 

тема:”Профілакт

ика та раннє 

виявлення 

онкологічних 

захворювань 



основних 

еукаріотични

х таксонів”). 

 

3.  Створення 

тестових  

завдань за 

допомогою 

сервісу 

Google 

classroom 

(біологія ІІІ 

курс; 

Тематична 

контрольна 

робота”). 

 

4. Перегляд 

відеоуроку  

на платформі 

"На Урок" 

(Ефективні 

освітні 

рішення в 

умовах 

карантину: 

педагогічний 

інструментар

ій від 

організації 

HundrED). 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom (біологія 

ІV курс; тема: 

“Екологічна 

політика в Україні: 

природоохоронне 

законодавство 

України, 

міждержавні 

угоди. Червона 

книга та чорні 

списки видів 

тварин. Зелена 

книга України”). 

 

5.  Перегляд 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок"( Онлайн-

тести: принципи 

успішної взаємодії 

під час 

дистанційного 

навчання). 

 

classroom 

(біологія ІІІ курс; 

тема: 

“Особливості 

процесів 

регенерації 

організму 

людини”). 

 

4. Створення 

тестових  завдань 

за допомогою 

сервісу Google 

classroom 

(біологія ІV курс; 

тема: “Концепція 

сталого розвитку 

та її значення. 

Природокористув

ання в контексті 

сталого 

розвитку”). 

молочної залози. 

Соціально-

психологічні та 

медичні послуги 

держави для 

молоді. 

Практична 

робота 12. 

Ознайомлення з 

роботою 

установ, які 

надають 

соціально-

психологічні та 

медичні послуги 

за місцем 

проживання. 

”). 

Розробка 

інструктивної 

карти стосовно 

виконання даної 

практичної 

роботи. 

 

3. Створення 

тестових  

завдань за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom 

(біологія ІV 

курс; тема: 

“Поняття про 

екологічне 

мислення. 

Необхідність 

міжнародної 

взаємодії у 

справі охорони 

довкілля”). 

 

4. Перегляд 

відеоконференці

ї  на платформі 

"На Урок" 

(Природничі 

дисципліни: 

навчаємо 

дистанційно). 

 

5. Перевірка 

домашніх 

завдань на 

сервісі Google 

classroom. 

5 Дворниць

ка Г.І. 

19.5 год  Перегляд 

відеоуроку  

на платформі 

"На Урок" 

(Інтерактивні 

технології в 

освіті: 

залучаємо 

учнів до 

навчання за 

допомогою 

інтернет-

сервісів). 

Індивідуальні 

дистанційні 

консультації з 

учнями щодо 

виконання завдань 

дистанційно. Збір 

виконаних 

практичних 

завдань, відповідей 

на тести учнями, 

виставлення 

оцінок. 

Реєстрація на 

вебінар 

“Використання 

сервісу Zoom для 

проведення 

дистанційних 

занять” на сайті 

naurok.com.ua 

 

Підготовка і 

розміщення 

матеріалів з 

фізики для учнів 

8, 9 класів на 

сервісі Google 

classroom. 

Перегляд 

відеоконференці

ї  на платформі 

"На Урок" 

(Природничі 

дисципліни: 

навчаємо 

дистанційно). 

 

Підготовка і 

розміщення 

матеріалів з 

фізики для учнів 

10, 11 класів на 

сервісі Google 

classroom. 

6. Ничипору

к Л.Є. 

12 год 1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom: 

І курс - тема: 

1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою сервісу 

Google classroom: 

І курс - тема: Річард 

Бах (нар. 1936). 

1. Онлайн зустріч з 

ліцеїстами ІІІ 

курсу в Zoom 

(Перевірка д/з). 

2. Перегляд 

1.Перевірка 

домашніх завдань 

на сервісіу Google 

classroom та 

тестів на сервісі 

Quiz 



Художні 

образи  казки-

притчі 

«Маленький 

принц». 

Філософський 

зміст твору. 

- Створення 

тестів для 

самоперевірки 

за допомогою 

сервісу Quiz 

ІІ курс - тема: 

Михайло 

Опанасович 

Булгаков. 

(1891–1940). 

«Собаче 

серце». 

Українські 

сторінки 

життя і 

творчості М. 

О. Булгакова. 

М. О. 

Булгаков і 

влада, 

трагедія 

митця. 

- Створення 

тестів для 

самоперевірки 

за допомогою 

сервісу Quiz 

2. Перегляд 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок" 

(Інтерактивні 

технології в 

освіті: залуес 

навчання за 

чаємо учнів у 

процдопомого

ю інтернет-

сервісів). 

 

«Чайка Джонатан 

Лівінгстон».  Сюжет 

твору Р. Баха як 

філософська 

метафора людського 

буття. 

ІІ курс - тема: 

«Собаче серце» як 

метафора 

соціальних 

експериментів 

революційної доби. 

ІІІ курс - тема: 

Теоретичні засади й 

художні відкриття 

поезії французького 

символізму. 

Взаємодія 

символізму й 

імпресіонізму в 

ліриці. 

Поль Верлен (1844 – 

1896). «Поетичне 

мистецтво», 

«Осіння пісня». 

Естетичні погляди 

поета у вірші 

«Поетичне 

мистецтво». 

Зображення 

пейзажів природи і 

душі в «Осінній 

пісні». 

Сугестивність, 

музичність, 

живописність 

лірики. 

- Створення тестів 

для самоперевірки 

за допомогою 

сервісу Quiz 

2. Перегляд 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок"( Онлайн-

тести: принципи 

успішної взаємодії 

під час 

дистанційного 

навчання) 

 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок"(«Друге 

дихання» в 

дистанційному 

навчанні: 

узагальнення та 

нові ідеї) 

 

2. Перегляд 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок"( 

Ментальна 

арифметика – 

ефективна 

методика 

гармонійного 

розвитку мозку-) 

 

7 Боднарчу

к 

Мирослав

а 

Богданівн

а 

17 год. 

12географ

ія. 4 

мистецтво 

Завантаження 

матеріалів   на 

платформу 

дистанційного 

навчання “ 

“Гугл 

Класрум” для 

учнів 8 і 9 

класу згідно 

календарно - 

тематичного 

планування з 

географії і 

мистецтва 

Завантаження 

матеріалів  на 

платформу 

дистанційного 

навчання “ Г - угл 

Класрум” для учнів 

10 класу згідно 

календарно - 

тематичного 

планування з 

географії 

Завантаження 

матеріалів  на 

платформу 

дистанційного 

навчання “ Гугл 

Класрум” для 

учнів 11 класу 

згідно календарно 

- тематичного 

планування з 

географії 

Перевірка 

виконаних 

учнями робіт з 

географії та 

мистецтва. 

оцінювання. 

8 Солодка 

Неоніла 

Михайлів

на 

15 год. 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. 

Індивідуальні 

консультації для 

учнів, які 

потребують 

допомоги під час 

навчання в 

дистанційній 

формі 

9. Квасна О. 

І. 

9 год Підготовка 

нових 

матеріалів та 

Опрацювання 

фахової літератури, 

веб-ресурсів та 

Робота на 

дистанційному 

курсі з ліцеїстами. 

Перевірка 

практичних робіт 

учнів на сервісі 



розробка 

практичних 

робіт для 

дистанційног

о навчання 

учнів. 

відео 

матеріалів. 

Google classroom. 

1

0 

Філіповсь

ка Л. Я. 

18 год. Ознайомлення 

з планом 

роботи на 

квітень, 

корегування 

плану роботи 

керівника 

гуртка 

учнівського 

самоврядуван 

ня. 

Самоосвітня 

робота в 

мережі 

Інтернет. 

 Робота з 

плануванням  

роботи  

бібліотекаря. 

Підготовка до 

написання аналізу  

плану роботи 

бібліотекаря. 

Вивчення системи 

"Бібліотека+".Опрац

ювання фахової 

методичної 

літератури. 

 

Проходження 

онлайн-курсів на 

освітній платформі 

"Prometheus". 

Впорядкування 

фотозвітів із 

проведених 

заходів. 

Розробка 

бібліотечно 

го проєкту 

"Читати - це 

модно". 

Впорядкуван 

ня документації 

пов'язаної з 

підручника 

ми. Виявлення 

застарілих. 

Підготовка на 

списання. 

Пошукова робота 

в мережі 

Інтернет. 

1

1 

Пік Т.Я. 12 год. 1. Створення 

тестових  

завдань за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom для 

учнів 8, 9 та 

11 класів     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перегляд 

вебінару на 

платформі "На 

Урок" (Онлайн-

тести: принципи 

успішної взаємодії 

під час 

дистанційного 

навчання). 

 

 2. Перегляд уроків з 

8, 9,11класів  в 

рамках проекту 

«Всеукраїнська 

школа онлайн» 

 

3.Онлайн тест для 

учасників 

“Євроклубу” на 

тему “Європейські 

свята і традиції”  

1. Перегляд 

вебінару  від 

Pearson English 

"How to teach 

online with 

Roadmap"  

 

 

 

 

 

 

2.Перевірка 

домашніх завдань 

на сервісі Google 

classroom 8, 9 

класи 

 

 

 

1. Перегляд 

вебінару  від 

Teaching English 

"Від 

комунікативної 

методики до 

ефективної 

комунікації". 

2.Перегляд 

уроків з в 

рамках проєкту 

«Всеукраїнська 

школа онлайн» 

3.Перевірка 

домашніх 

завдань на 

сервісі Google 

classroom 11 

клас 

 

 

1

2 

Кунцьо 

Н.С. 

17 год. 1.Опрацюванн

я фахової 

літератури з 

метою 

підготовки 

завдань для 

дистанційного 

навчання 

учнів 

2..Підбір і 

розробка 

завдань з 

української 

мови для 

контрольних 

робіт учнів 10 

-11 кл. 

1.Створення і 

розміщення 

конспектів 

,інтерактивних 

вправ з української 

мови і літератури 

для учнів 10-11 кл. 

на сервері Google 

Classroom   

2.Індивідуальні 

консультації учнів в 

онлайн-режимі 

1.Перевірка 

виконаних робіт 

учнів на сервісі 

Google Classroom 

(8-9 кл.)  

2.Ознайомлення з 

новинками в 

мережі Інтернет 

щодо викладання 

української мови і 

літератури в 

умовах 

дистанційного 

навчання 

1.Перевірка 

виконаних робіт 

учнів на сервісі 

Google Classroom  

( 10-11 кл.) 

2.Підготовка 

тестових завдань 

з української 

мови (8-11кл.) 



1

3. 

Козбур 

Г.Є. 

19 год. 1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom: 

III курс “ 

застосування 

похідної для 

знаходження 

проміжків 

зростання та 

спадання 

функції”: 

конспект+завд

ання. 

ІІ курс- 

Розробка 

конспекту по 

темі”Арифмет

ична 

прогресія”+ 

зразки 

розв’язання  

всіх типових 

прикладів із 

даної теми. 

Перегляд 

уроків з  

алгебри  в 

рамках 

проєкту 

«Всеукраїнськ

а школа 

онлайн» 

 Робота на Google 

Classroom згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням. 

Перевірка 

виконання 

домашнього 

завдання ліцеїстів ІІ 

та ІІІ курсів. 

Аналіз допущених 

помилок. 

Перегляд уроку на 

платформі “На 

Урок” 

 Створення 

матеріалів  за 

допомогою сервісу 

Google classroom: 

III курс “ 

застосування 

похідної для 

знаходження  

екстремумів 

функції”: 

конспект+завдання

. 

ІІ курс : сворення 

тестів для 

перевірки 

засвоєння знань із 

теми 

 “Арифметична 

прогресія” 

 

Методична 

робота по 

підготовці 

матеріалів з 

геометрії .Робота 

на сервері 

дистанційного 

навчання”( 

проведення та 

перевірка 

самостійної 

роботи ліцеїстами 

ІІІ курсу та 

перевірка 

конспекту 

ліцеїстами ІІ 

курсу.)  

 

1

4 

Бойко 

Н.З. 

19,5год 1.Перевірка 

учнівських 

робіт на 

сервісі Google 

classroom 

2.Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання 

учнів 8,9,10,11 

класів згідно 

календарного 

планування. 

3.Самоосвіта:  

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.Індивідуальні 

консультації за 

допомогою 

вайберу. 

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.Підбір і 

розробка завдань 

з фізики для 

контрольних та 

самостійних робіт 

у 8,9,10,11 

класах. 

2.Систематизація 

матеріалів для 

створення 

презентацій для 

уроків фізики. 

3. Підготовка 

матеріалів для 

дистанційного 

навчання учнів 

8,9,10,11 класів 

для  уроків 

фізики . 

1

5 

Колісник 

І.В. 

17год. 
Опрацюванн

я додаткової 

науково- 

популярної 

та 

методичної 

літератури 

для 

підвищення 

фахового 

рівня  

Перегляд 

уроків з 

української 

мови та 

літератури  в 

рамках 

Самоосвіта: підбір і 

розробка завдань з 

української мови та 

літератури для 

контрольних робіт 

для учнів 8-9 класів 

Участь у вебінарі 

«Teams»- 

комплексне рішення 

для спілкування в 

команді 

Співпраця з 

батьківським 

комітетом з 

питань організації 

контролю за 

виконанням 

учнями (31 

групи)  завдань  

дистанційного 

навчання  

Індивідуальні 

консультації для 

учнів, які 

потребують 

допомоги під час 

навчання в 

дистанційній 

Робота на Google 

Classroom  згідно 

з розкладом 

Проведення 

моніторингу за 

виконанням 

учнями завдань 

дистанційного 

навчання 



проєкту 

«Всеукраїнсь

ка школа 

онлайн»  

Робота на 

Google 

Classroom 

згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням 

формі 

Упорядкування 

документації(кале

ндарне 

планування, план 

виховної роботи) 

1

6 

Ситник 

І.В. 

10,5год. 1. Створення 

матеріалів  за 

допомогою 

сервісу Google 

classroom: 

III курс “ 

застосування 

похідної для 

знаходження 

проміжків 

зростання та 

спадання 

функції”: 

конспект+завд

ання. 

Перегляд 

уроків з  

алгебри  в 

рамках 

проєкту 

«Всеукраїнськ

а школа 

онлайн» 

 Робота на Google 

Classroom згідно з 

розкладом та 

календарним 

плануванням. 

Перевірка 

виконання 

домашнього 

завдання ліцеїстів І 

та ІІІ курсів. 

Аналіз допущених 

помилок. 

Перегляд уроку на 

платформі “На 

Урок” 

 Створення 

матеріалів  за 

допомогою сервісу 

Google classroom: 

III курс “ 

застосування 

похідної для 

знаходження  

екстремумів 

функції”: 

конспект+завдання

. 

 

Методична 

робота по 

підготовці 

матеріалів з 

геометрії .Робота 

на сервері 

дистанційного 

навчання”( 

проведення та 

перевірка 

самостійної 

роботи ліцеїстами 

ІІІ курсу та 

перевірка 

конспекту 

ліцеїстами І 

курсу.)  

 

1

7 

Яцкова 

Т.В. 

21,5год. Лікарняний  Лікарняний  Лікарняний  Лікарняний  

1

8 

Карпик 

І.Я. 

20год. Перегляд 

відеоуроку  на 

платформі "На 

Урок" 

(Інтерактивні 

технології в 

освіті: 

залучаємо 

учнів до 

навчання за  

допомогою 

інтернет-

сервісів 

Перегляд відео 

уроків на youtube та 

збереження 

посилань для учнів 

/ 

 

Перегляд  Руханки  

в рамках проєкту 

«Всеукраїнська 

школа онлайн» 8 

клас 

vПерегляд  

Руханки  в рамках 

проєкту 

«Всеукраїнська 

школа онлайн» 9 

клас 

 
 


