
ПЛАН РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ КАФЕДРИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ПІД ЧАС ОСІННІХ КАНІКУЛ  

 

Вчитель Понеділок 27.10 Вівторок 28.10 Середа  29.10 Четвер 30.10 П’ятниця  31.10 

Кокоша О.М. 12.00 – 15.00 –робота з 

кафедральною 

документацією. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 5-х класів. 

12.00-14.00-робота 

зі шкільною 

документацією. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 7-А та 7-Б 

класів. 

12.00-14.00-робота з 

кафедральною 

документацією. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 11-х 

класів по 

підготовці до 

ЗНО. 

12.00-14.00-

робота з 

кафедральною 

документацією. 

Екскурсія з 11-

Б класом. 

Мнишенко О.Ю. 12.00 – 14.00 – 

робота з 

Методичним архівом 

вчителя 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 9-х класів. 

12.00-14.00-робота 

зі шкільною 

документацією 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 8-х класів. 

12-00 - робота з 

документацією по 

атестаціі 

Екскурсія з 8-Б 

«Музей міста 

Києва» 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 10-х 

класів. 

Субота  01.11 

110.00Театр 

російської 

драми ім..Лесі 

Українки 

«Деревья 

умирают стоя» 

Чемерис С.Л.     10.00-12.00 –

індивідуальні 



консультації з 

учнями 9, 10-х 

класів 

Ластовець О.В. 12.00 – 14.00 – робота з 

документацією, збір 

додаткових матеріалів до 

МАН з екології 

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

консультації з 

географії для учнів 

6-х класів. 

12.00-14.00 – 

робота з класними 

журналами. 

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

консультації з 

географії для учнів 7-

в і 7-г класів. 

12.00 – 14.00 підбір 

матеріалів до 

виставки на 

екологічну тематику: 

„Планета Земля – 

єдина і неповторна“, 

що відбудеться в 

листопаді 2014. 

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

коригуючі 

консультації 

для учнів 6-х 

класів з 

географії та 

основ здоров’я. 

12.00-14.00 – 

робота з 

шкільною 

документацією. 

10.00-12.00 – 

розвиваючі 

консультації 

для учнів 6-х 

класів: 

формування 

практичних 

умінь та 

навичок роботи 

з 

географічними 

картами. 

Баканова Л.І. 12.00 – 16.00 –розробка 

дидактичних матеріалів 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 7-

их,9А,Б,В; 10-В; 

11-В класів. 

12.00-14.00-робота 

документацією. 

10.00-12.00 –заняття 

з обдарованими 

учнями-підготовка 

до районної 

олімпіади 

12.00-14.00-робота з 

документацією. 

10.00-14.00-

робота з 

документацією. 

10.00-14.00-

розробка 

дидактичних 

матеріалів 

Паніна О. І. На численні прохання вчитель плану роботи на канікули не надав 

Додь В.В. 10.00-12.00 – індивідуальні 

консультації для учнів 

12.00-13.00-робота з 

Відрядження Відрядження Відрядження Відрядження 



документацією. 

Харитонова 

Л.М. 

10.00-12.00 –індивідуальні 

консультації з учнями 8 

класів  

12.00-14.00-робота зі 

шкільною документацією 

 10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 11 класів 

 10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учасниками 

олімпіади 

Головань О.В. Е К С К У Р С І Я  ВІДПУСТКА 

Буханько В.О.  10.00-14.00 робота 

з олімпіадниками 

10.00-14.00 

індивідуальні 

консультації з 

учнями 7-9 класів 

  

Будько К.А. 10-00 – 14-00 

консультації по МАН  

 10-00 – 14-00 

індивідуальні 

консультації 

  

      

      



 

Вчитель 

 

 

Понеділок  3.11 

 

 

Вівторок 4.11 

 

 

Середа  5.11 

 

 

Четвер 6.11 

 

 

П’ятниця  7.11 

 Кокоша О.М. 10.00-12.00 –індивідуальні 

консультації з учнями 5-х 

класів 

12.00 – 14.00 –робота з 

кафедральною 

документацією. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 11-х класів 

по підготовці до 

ЗНО. 

12.00-14.00-робота 

з методичними 

архівами вчителів 

кафедри.  

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 7-А та 7-Б 

класів. 

12.00-14.00-робота з 

кафедральною 

документацією. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 11-х 

класів по 

підготовці до 

ЗНО. 

12.00-14.00-

робота з 

кафедральною 

документацією. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 5-Х та  

7-А та 7-Б 

класів. 

12.00-14.00-

робота зі 

шкільною 

документацією 

та 

методичними 

архівами 

вчителів 

кафедри. 

Мнишенко О.Ю. 10.00-12.00 Заняття по 

підготовці до олімпіади з 

географії для учнів 8-х-10-х 

класів 

Робота з документацією по 

кабінету географії 

Екскурсія  «Осінь 

в ботанічному саду 

8в клас 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 8-х класів. 

 

10.00-12.00 

Заняття по 

підготовці до 

олімпіади з 

географії для 

учнів 8-х-10-х 

класів 

 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 9-х та 

10- х  класів. 

« 



Чемерис С.Л.     10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 9, 10-х 

класів 

Ластовець О.В. 10.00-12.00 – робота з 

учнями 10-11-х класів – 

переможцями І шкільного 

етапу олімпіади з екології, 

підготовка дітей до 

районної олімпіади з 

екології. 

12.00-14.00 – збір 

додаткових матеріалів та 

нових літературних джерел 

на екологічну тематику з 

метою підготовки 

учнівських науково-

практичних робіт МАН з 

екології. 

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

консультації з 

географії для учнів 

6-х класів. 

12.00-14.00 – 

ознайомлення з 

новими формами 

та методами 

навчання на 

уроках географії та 

екології.   

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

розвиваючі 

консультації з 

географії для учнів 7-

в і 7-г класів.  

Вдосконалення форм 

роботи з картами, 

розв’язування задач з 

географії на різні 

теми. 

12.00 – 14.00 – 

робота з власною 

методичною 

документацією. 

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

коригуючі та 

розвиваючі 

консультації з 

географії для 

учнів 6-х 

класів. 

12.00-14.00 – 

консультація з 

координатором 

роботи 

екологічного 

напрямку 

центру дитячо-

юнацької 

творчості з 

метою 

залучення 

участі учнів в 

екологічних 

заходах, що 

заплановані в 

10.00-12.00 – 

екскурсія з 

учнями 7-в і 7-

г класів до 

природничого 

музею НАН 

України. 

12.00-14.00 – 

робота з 

учнями 10- 11-

х класів з 

метою 

вдосконалення 

проектних 

робіт МАН з 

екології.   



місті. 

Баканова Л.І. 10.00-12.00 –індивідуальні 

консультації з 

обдарованими учнями-

підготовка до районної 

олімпіади 12.00 – 14.00 –

робота з документацією. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями  7 

их,9А,Б,В; 10-В; 

11-В класів. 

12.00-14.00-робота 

з методичними 

архівом. 

10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями – підготовка 

до районної 

олімпіади 

12.00-14.00-робота з 

документацією. 

10.00-14.00-

розробка 

методичних 

матеріалів. 

10.00-14.00-

робота зі 

шкільною 

документацією 

та 

методичними 

архівом. 

Паніна О. І.                               На численні прохання вчитель плану роботи на канікули не надав 

Додь В.В. 10.00-13.00-робота з 

документацією 

методичного архіву 

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

консультації для 

учнів 12.00-14.00-

робота з 

документацією. 

10.00-14.00-робота з 

документацією. 

10.00-14.00-

робота з 

документацією 

методичного 

архіву 

10.00-12.00 – 

індивідуальні 

консультації 

для учнів 

12.00-14.00-

робота з 

документацією. 

Харитонова 

Л.М. 

10.00-12.00 –індивідуальні 

консультації з учнями 8-х 

класів 

12.00 – 15.00 –робота з 

шкільною документацією. 

 10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учнями 11 класів. 

 

 10.00-12.00 –

індивідуальні 

консультації з 

учасниками 

МАН 

Головань О.В.        ВІДПУСТКА                 ВІДПУСТКА           ВІДПУСТКА                    ВІДПУСТКА     ВІДПУСТКА 

Буханько В.О.  10.00-14.00 робота 

з олімпіадниками 

10.00-14.00 

індивідуальні 

консультації з 

учнями 7-9 класів 

  



Будько К.А. 10-00 – 14-00 

консультації по МАН  

 10-00 – 14-00 

індивідуальні 

консультації 

  

 
 


