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№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Час роботи  Примітка 

0 З 12.03 по 

16.03 

1. Складання плану роботи на карантин. 

2. Заповнення журналів. Робота над списками 

учнів. 

3. Відвідання конференції. 

8.00-13.00  

13.00- 15.00 

 

15.00-17.00 

 

1 17.03. 

(Вт.) 

1. Складання плану роботи на карантин. 

2. Розміщення на сайті пам’яток про «Техніка 

безпеки, правила дорожнього руху під час 

карантину», «Профілактика бродяжництва та 

вживання учнями шкідливих речовин ».  

3. Консультація для вчителів.  

8.00-13.00  

 

13.00- 15.00 

 

 

15.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.режим, Viber 

2 18.03 

(Ср.) 

1.Опрацювання фахової літератури. 

2.Смоосвіта. 

3. Виготовлення брошур для учнів школи «Як 

захистити себе від корона вірусу». 

8.00-11.00  

11.00- 14.00 

14.00-17.00 

 

3 19.03 

(Чт.) 

1.Пошукова робота/ознайомлення з 

інструктивно-методичними матеріалами 

соціального педагога. 

2. Робота з документами.  

3.Участь у вебінарі « Як організувати 

дистанційне навчання за допомогою онлайн 

ресурсів». 

8.00-12.00 

 

 

12.00-14.00 

14.00-17.00 

 

 

 

 



 

4 20.03 

(Пт.) 

1. Чергування в школі. Робота з документами.  

2. Онлайн консультація для учнів. 

3.Розміщення інформації, щодо профілактики 

захворювання коронавірусної інфекції. 

8.00-12.00 

 

 

12.00-14.00 

14.00 – 17.00 

Viber, тел.режим 

 

5 23.03 

(Пн.) 

1. Пошукова робота в мережі Інтернет, пошук 

ідей  для оформлення  буклету «Молодь обирає 

здоров’я». 

2. Опрацювання статтей на Форумі 

педагогічних ідей «Урок». 

3. Робота з документами. 

4. Консультації для батьків/вчителів. 

8.00-11.00 

 

 

11.00-13.00 

 

13.00-15.00 

15.00-17.00 

 

 

 

 

 

Viber, тел.режим 

6 24.03 

(Вт.) 

1. Пошук профорієнтаційного онлайн-

тестування для учнів 9-11 класів.  

2. Опрацювання фахової літератури. 

3. Опрацювання наказів МОН. Методичних 

рекомендацій. 

4.Дистанційні індивідуальні онлайн-

консультації учням і батькам. 

8.00-12.00 

 

12.00-14.00 

14.00-16.00 

 

16.00-17.00 

Viber 

 

 

 

 

Viber, тел.режим 

7 25.03 

(Ср.) 

1. Проходження І модулю курсу «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти». 

2. Систематизація  документації. 

3. Розробка та підбір матеріалів до тематичної 

перевірки знань школярів. 

4. Добірка матеріалу до батьківських зборів. 

5. Консультації для батьків/учнів, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

8.00-10.00 

 

 

10.00-11.00 

11.00-13.00 

 

13.00-15.00 

    15.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Viber, тел.режим 



8 26.03 

(Чт.) 

1. Проходження ІІ модулю курсу «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти». 

2.Підбір матеріалу до заходів  «Чисте довкілля 

– здорова нація». 

3.Робота з документами. 

4.Пошук онлайн-тестування для учнів 8 класів 

«Молодь і протиправна поведінка».  

 

8.00-12.00 

 

 

 

12.00-14.00 

 

14.00-15.00 

15.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

9 27.03 

(Пт.) 

1.Чергування в школі. Робота з документами. 

2.Самоосвіта в мережі Інтернет на сайті «На 

Урок». 

8.00-14.00 

14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

10 06.04 

(Пн.) 

1. Проходження ІІІ та ІV модулю курсу 

«Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти». 

2. Аналіз та вдосконалення методів навчально-

виховної роботи. 

3. Самоосвітня робота в  мережі Інтернет на 

сайті «Всеосвіта». 

4.Робота з документами творчої групи 

соціальних педагогів.  

8.00-10.00 

 

 

10.00-12.00 

 

12.00-14.00 

 

14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 07.04 

(Вт.) 

1. Робота з документами творчої групи 

соціальних педагогів.  

2.Планування заходів до проведення тижня 

психологічної служби. 

3.Розробка та підбір заходів, щодо формування 

8.00-11.00 

 

    11.00-14.00 

 

14.00-17.00 

 



здорового способу життя в учнівському 

середовищі. 

 

 

 

12 08.04 

(Ср.) 

1. Робота з  методичною документацією. 

2.Корекція календарно-тематичного 

планування з основ здоров’я та річного плану 

роботи соц.педагога. 

3.Планування профілактичних заходів. 

8.00-12.00 

    12.00-15.00 

 

 

15.00-17.00 

 

13 09.04 

(Чт.) 

1.Робота над річним звітом соціального 

педагога.  

 

8.00-17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 10.04 

(Пт.) 

1.Чергування в школі. Робота з документами.  

2.Проходження V модулю курсу «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти». 

3. Консультації батьків/вчителів/ учнів та 

методистом психологічної служби. 

 8.00-12.00 

12.00-14.00 

 

 

14.00-17.00 

Viber, тел.режим 

15 13.04 

(Пн.) 

   1.Робота на сайтах  «Всеосвіта», « На Урок» 

    (пошук, регистрація  для участі у вебінарах).   

    2. Допомога класному керівнику, другому          

    асистенту вчителя в інклюзивному класі у  

     розробці завдань для дітей з особливими  

     освітніми потребами.  

    3. Опрацювання фахової літератури   

8.00-14.00 

 

 

14.00-16.00 

 

 

 

16.00-17.00 

Тел.режим, Viber 



    «Інклюзивна освіта. Навчальний посібник». 

16 14.04 

(Вт.) 

   1. Опрацювання фахової літератури: «Асистент  

   вчителя у закладі загальної середньої освіти з  

   інклюзивною формою навчання», « Навчання  

   дітей з особливими освітніми потребами в  

   інклюзивному середовищі».  

    2.Робота зі шкільною документацією,  

    корегування банку даних дітей різних  

    соціальних груп. 

8.00-13.00 

 

 

 

 

 

13.00-17.00 

 

17 15.04 

(Ср.) 

1. Підготовка особистих матеріалів  «Цікава 

діагностика», «Інновації в психологічній 

службі системи освіти». Виготовлення 

дидактичного  матеріалу для подальшої 

роботи в інклюзивному класі.  

 

8.00-17.00  

18 16.04 

(Чт.) 

   1.Упорядкування документації соціального  

   педагога ( журнал протоколів індивідуальної  

   соціально-педагогічної консультації). 

  2.Дистанційні онлайн-консультації для батьків.   

  Інструктаж « Оголошений каранти- це не  

  канікули!». 

  3.Перегляд вебінару «Підтримка дітей з  

  особливими освітніми потребами: практичні  

  поради».  

8.00-12.00 

 

 

 

12.00-14.00 

 

 

 

14.00-17.00 

Тел.режим, Viber 

19 17.04 1. Дистанційні онлайн-консультації для 8.00-13.00 Тел.режим, Viber 

https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-155.html
https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-155.html
https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-155.html


(Пт.) педагогів, батьків. Підготовка пам'яток 

«Куточок заспокоєння», « Як зберігти 

спокій і не панікувати!». « До уваги! 

Закликаємо батьків дітей тримати під 

контролем проведення дозвілля дитини в 

час відсутності поруч дорослих», « Правила 

безпечної поведінки у побуті». 

2. Перегляд вебінару « Ефективна взаємодія 

вчителя та асистента — складова роботи в 

інклюзивному класі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-17.00 

20 20.04 

(Пн.) 

1.Перегляд новинок інформаційно-методичної 

літератури, блогів вчителів НУШ. 

2.Облік дітей шкільного віку ( робота зі 

списками учнів класів). 

8.00-13.00 

 

13.00-17.00 

 

21 21.04 

(Вт.) 

     1. Перегляд новинок інформаційно-методичної  

     літератури.  

     2. Дистанційні онлайн-консультації для  

     педагогів, батьків. Підготовка пам'яток « Як  

     говорити з дітьми про епідемію», « Як  

     впоратися зі стресом під час спалаху вірусу». 

    3. Вивчення нової редакції Закону України «  

    Про середню загальну освіту» ( розробка  

    рекомендацій до його виконання на шкільні  

    заходи). 

 

8.00-12.00 

 

 

12.00-14.00 

 

 

 

 

14.00-17.00 

Тел.режим, Viber 



 

22 22.04 

(Ср.) 

1. Опрацювання додаткової науково-

популярної літератури для підвищення 

теоретичного та наукового рівня. 

2. Самоосвітня робота в мережі ІНТЕРНЕТ. 

Перегляд новинок інформаційно-

методичної літератури.  

3. Дистанційні онлайн-консультації для дітей, 

які потребують допомоги. 

8.00-11.00 

 

 

11.00-14.00 

 

 

  

     14.00-17.00 

Тел.режим, Viber 

23 23.04 

(Чт.) 

    1. Опрацювання фахової літератури:   

    «Психологічний  та соціальний супровід     

    інклюзивної освіти». 

     2. Перегляд вебінару « Педагогічні підходи в 

роботі з дитиною-шульгою», «Дитина погано 

пише! Підбір  вправ на  активацію мозкової 

діяльності». 

    3. Ознайомлення з інструктивно-методичними 

матеріалами. 

8.00-10.00 

 

 

 

10.00-13.00 

 

 

 

13.00-17.00 

 

24 24.04 

(Пт.) 

1. Підготовка проекту нового річного плану 

школи на 2020-2021 н.р.  

2. Підготовка до загальношкільної 

батьківської конференції  «Профілактика 

шкідливих звичок учнів» 

8.00-14.00 

 

14.00-17.00 

 

 


