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№ з/п Дата Зміст роботи 
1. 16.03. 1. Розроблення індивідуального плану роботи на період карантину. 

2. Розміщення в соціальніймережіViber завдань роботи 
фольклорно-етнографічного гуртка 16.03-24.04.2020 року. 
3. Індивідуальна бесіда з батьками та учнями в телефонному 
режимі. 
 

2. 17.03 1. Самоосвіта. 
 
2. Розробка і розміщення в соціальній мережі Viber бесіди на тему  
«Край рідний серцю дорогий». 
3. Збір матеріалу по темі «Весна іде, красу несе» 

3. 18.03 1. Самоосвіта. 
 
2. Добір та розміщення в соціальній мережіViber Пам’ятки «Як 
уберегтися від коронавірусу». 
3.   Розробка і розміщення в соціальній мережі Viber бесіду на тему 
« Весна іде, красу несе». 

4. 19.03 1. Самоосвіта. 
 
2. Розміщення в соціальній мережі Viber інформації «Карантин. 
Сам удома(рекомендації батькам)». 
3. Індивідуальна бесіда з батьками в онлайн-режимі. 

5. 20.03 1. Самоосвіта. 
 
2. Розміщення в соціальній мережі Viber бесіди на тему « Як 
уберегтися від короновірусу СOVID-19»;. 
3.  Збір матеріалу по темі «Великдень, великодні страви, рецепти 
пасок, символіка писанок» 

6. 23.03 1. Самоосвіта. 
 
2. Розробка і розміщення в соціальній мережі Viber  матеріалу на 
тему «Великдень, великодні страви, рецепти пасок, символіка 
писанок» 
3. Індивідуальна бесіда з батьками та учнями в телефонному 
режимі. 

7. 24.03 1. Самоосвіта. 
 
2. Перегляд інформації від Міністерства освіти і науки України 
(постійно). 
3. Розробка матеріалів для виховних годин . Опрацювання 
методичної літератури. 
 
 

8. 25.03 1. Самоосвіта; 
 
2. Розміщення в соціальніймережіViber Рекомендації батькам 
« Як берегти дитину від хвороб?»     
3. Збір матеріалу на тему «Традиційні види господарської 
діяльності, поширені в Україні. Землеробство, техніка обробки 
землі знаряддя праці» 

9. 26.03 1. Самоосвіта; 
 
2. Добір та розміщення в соціальній мережі ViberПам’яток для 
учнів «Виконання домашнього завдання у дистанційній формі 
навчання». 
3. Індивідуальна бесіда з батьками в телефонному режимі. 

10. 27.03 1. Самоосвіта; 
 



2. Розміщення матеріалу на тему « Традиційні види господарської 
діяльності, поширені в Україні. Землеробство, техніка обробки 
землі знаряддя праці» 
 

11. 30.03 1. Самоосвіта; 
 
2. Збір матеріалу на тему «Буденна святкова та обрядова їжа 
українців. Рецепти борщу, паски, печива. Традиційні страви у 
святкові дні.» 
 

12. 31.03 1. Самоосвіта; 
2. Розміщення в соціальній мережі Viber бесіду на тему  ««Буденна 
святкова та обрядова їжа українців. Рецепти борщу, паски, печива. 
Традиційні страви у святкові дні.» 
 

13. 1.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Завдання для учнів приготування найулюбленішої страви своєї 
сім’ї 
3. Індивідуальна бесіда з батьками та учнями в телефонному 
режимі. 

14. 2.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Збір матеріалу по темі «Лозоплетіння. Писанкарство». 
 

15. 3.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Вивчення великодніх віршів, звичаїв, розваг. 
 

16. 6.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Завдання для учнів – ознайомлення з родинним розписом 
писанок, традиціями. 
3.Збір і упорядкування  матеріалу по гуртковій роботі. 

17. 7.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Бесіда з учнями  «7 квітня – Благовіщеня Пресвятої Богородиці. 
Звичаї, традиції та обряди цього дня. Історія виникнення свята.» 
 

18. 8.04 1. Самоосвіта; 
 
2.  Вивчення географічних умов існування видів господарської 
діяльності у своєму районі з метою ознайомлення із сучасною 
системою обробки землі, с/г знаряддям. 
3. Індивідуальна бесіда з батьками в телефонному режимі. 

19. 9.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Пам’ятки учням «Як здоровим хочеш бути, правил руху не 
повинен  забути» 
3.Збір і упорядкування  матеріалу по гуртковій роботі. 

20. 10.04 1. Самоосвіта; 
2. Бесіда «Не я б’ю, верба б’є. за тиждень Великдень » 

21. 13.04 1. Самоосвіта; 
 
2.  Святкові страви на Великдень. 

22. 14.04 1. Самоосвіта; 
2.  обрядове значення їжі. Посуд для зберігання, виготовлення їжі 
3. Індивідуальна бесіда з батьками в телефонному режимі. 
 



 

 

 

23. 15.04 1. Самоосвіта; 
 
2. підготовка матеріалів для проведення виховних годин. 
 
Бесіда з учнями «Великодні традиції моєї сім’ї» 
 

24. 16.04 1. Самоосвіта; 
2 Збір матеріалу по темі «Художнє оздоблення українського житла. 
Буковинська оселя. Хатні обереги» 
 

25. 17.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Розміщення в соціальній мережі Viber завдань для учнів на тему 
« Художнє оздоблення українського житла. Буковинська оселя. 
Хатні обереги» 
 
3.Робота з  документацією.Упорядкування  матеріалу по виховній 
роботі. 

26. 21.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Бесіда з учнями «Вода в міфології та обрядах українців. 
Криниці» 
 

27. 22.04 1. Самоосвіта: робота з упорядкування матеріалів виховній та 
гуртковій роботі  
2 Бесіда з учнями  «Особиста гігієна та режим дня» 
 

28. 23.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Збір матеріалу по темі «Рідний край в далекому минулому. 
Етнічна характеристика населення Буковини» 
3. Індивідуальна бесіда з батьками та учняв телефонному режимі. 

29. 24.04 1. Самоосвіта; 
 
2. Розміщення матеріалу  по темі «Рідний край в далекому 
минулому. Етнічна характеристика населення Буковини» 
 
3. Робота з  документацією. Упорядкування  матеріалу. 
 


