
Індивідуальний план самоосвіти і роботи з учнями 

вчителя історії і правознавства Ромашківського  КЗЗСО 
Одрини Василя Григоровича на період карантину з 27.04 по 

11.05.2020р. 

 
Дата Зміст роботи Форма 

проведення 

Результат 

роботи  

27.04 1. Розроблення індивідуального плану 

самоосвіти на період з 27.04 по 11.05.2020 р. 

дистанційна Систематизація 

роботи 

2. Упорядкування журналу щоденного обліку 

роботи  

дистанційна Систематизація 

роботи 

3. Опрацювання фахової літератури. онлайн Збагачення 

досвіду  

4. Розсилання завдання учням 5-11 класів згідно 

розкладу та онлайн-консультації. 

      онлайн  

   

   

29.04 1. Самоосвітня діяльність на платформі EdEra онлайн Збагачення 

досвіду 

2. Опрацювання педагогічної і методичної 

літератури. 

онлайн Збагачення 

досвіду 

 

3. Розсилання  завдань учням 6, 9-11 класів 

згідно розкладу та онлайн-консультації. 

 

онлайн  

4. Перевірка та фіксування результатів роботи  

учнів. 

дистанційна  

 

 

04.05 

1. Самоосвітня діяльність на  освітньому проекті 

«На урок». 

онлайн Інформаційне 

ознайомлення 

2. Розсилання завдання учням 5-11 класів згідно 

розкладу та онлайн-консультації. 

3. Перевірка робіт учнів. 

Онлайн 

дистанційна 

 

   

06.05 1. Пошук відеоуроків з  історії України і  

всесвітньої історії 

онлайн Збагачення 

досвіду 



 2. Робота з документацією онлайн Поновлення 

матеріалів 

3. Розсилання  завдань учням 6, 9-11 класів 

згідно розкладу та онлайн-консультації. 

онлайн  

   

08.05 1. Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами. 

онлайн Поновлення 

матеріалів 

2. Самоосвітня діяльність на  освітній  платформі 

«Prometheus» 

3. Розсилання завдань учням 7-11 класів згідно 

розкладу. 

дистанційна Збагачення 

досвіду 

11.05 1. Розсилання завдань учням 5-11 класів згідно 

розкладу та онлайн-консультації. 

онлайн  

2. Систематизація  документації. 

 

3. Розробка  уроків і тестових завдань з історії 

України і розміщення на власному блозі 

 

Дистанційна 

Онлайн 

 

 

Поновлення 

матеріалів 

   

 4. Корекція календарно – тематичного 

планування. 

дистанційна Інформаційне 

повідомлення 

5. Упорядкування папки по самоосвіті онлайн Поновлення 

матеріалів 

6. Самоосвітня робота в  мережі Інтернет  дистанційна Збагачення 

досвіду 

  

 Індивідуальний план самоосвіти і роботи з учнями 

            вчителя історії і правознавства Ромашківського  КЗЗСО 

Одрини Василя Григоровича на період карантину з 27.04 по 
11.05.2020р. 

 



Дата Зміст роботи Форма 

проведення 

Результат 

роботи  

27.04 1. Розроблення індивідуального плану 

самоосвіти на період з 27.04 по 11.05.2020 р. 

дистанційна Систематизація 

роботи 

2. Упорядкування журналу щоденного обліку 

роботи  

дистанційна Систематизація 

роботи 

3. Опрацювання фахової літератури. онлайн Збагачення 

досвіду  

4. Розсилання завдання учням 5-11 класів згідно 

розкладу та онлайн-консультації. 

      онлайн  

   

   

29.04 1. Самоосвітня діяльність на платформі EdEra онлайн Збагачення 

досвіду 

2. Опрацювання педагогічної і методичної 

літератури. 

онлайн Збагачення 

досвіду 

 

3. Розсилання  завдань учням 6, 9-11 класів 

згідно розкладу та онлайн-консультації. 

 

онлайн  

4. Перевірка та фіксування результатів роботи  

учнів. 

дистанційна  

 

 

04.05 

1. Самоосвітня діяльність на  освітньому проекті 

«На урок». 

онлайн Інформаційне 

ознайомлення 

2. Розсилання завдання учням 5-11 класів згідно 

розкладу та онлайн-консультації. 

3. Перевірка робіт учнів. 

Онлайн 

дистанційна 

 

   

06.05 1. Пошук відеоуроків з  історії України і  

всесвітньої історії 

онлайн Збагачення 

досвіду 

 2. Робота з документацією онлайн Поновлення 

матеріалів 

3. Розсилання  завдань учням 6, 9-11 класів 

згідно розкладу та онлайн-консультації. 

онлайн  

   



08.05 1. Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами. 

онлайн Поновлення 

матеріалів 

2. Самоосвітня діяльність на  освітній  платформі 

«Prometheus» 

3. Розсилання завдань учням 7-11 класів згідно 

розкладу. 

дистанційна Збагачення 

досвіду 

11.05 1. Розсилання завдань учням 5-11 класів згідно 

розкладу та онлайн-консультації. 

онлайн  

2. Систематизація  документації. 

 

3. Розробка  уроків і тестових завдань з історії 

України і розміщення на власному блозі 

 

Дистанційна 

Онлайн 

 

 

Поновлення 

матеріалів 

   

 4. Корекція календарно – тематичного 

планування. 

дистанційна Інформаційне 

повідомлення 

5. Упорядкування папки по самоосвіті онлайн Поновлення 

матеріалів 

6. Самоосвітня робота в  мережі Інтернет  дистанційна Збагачення 

досвіду 

  

Індивідуальний план самоосвіти 

вчителя історії і правознавства 
                                           Ромашківського КЗЗСО 

Одрини Василя Григоровича 

на період карантину з 06.04 по 24.04.2020р. 
Дата Зміст роботи Форма 

проведенн

я 

Результат 

роботи  

06.04 Розроблення індивідуального плану 

самоосвіти на період з 06.04 по 24.04.2020 р. 

дистанційн

а 

Систематизаці

я роботи  



Упорядкування журналу щоденного обліку 

роботи  

дистанційна Систематизаці

я 

роботи 

Опрацювання фахової літератури. онлайн Збагачення 

досвіду  

   

   

   

08.04 Самоосвітня діяльність на платформі EdEra онлайн Збагачення 

досвіду 

Опрацювання педагогічної і методичної 

літератури. 

онлайн Збагачення 

досвіду 

 

 

онлайн Збагачення 

досвіду 

   

 

 

10.04 

Самоосвітня діяльність на  освітньому проекті 

«На урок» 

онлайн Інформаційне 

ознайомлення 

Участь у онлайн-опитуванні Державної 

служби якості освіти України з питань 

організації дистанційного навчання під час 

карантину 

онлайн Інформаційне 

ознайомлення 

   

13.04 Опрацювання Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» 

онлайн Збагачення 

досвіду 

Пошук відеоуроків з всесвітньої історії онлайн Поновлення 

матеріалів 

Робота з документацією  viber Систематизаці

я 

роботи 

   



   

15.04 Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами. 

онлайн Поновлення 

матеріалів 

Самоосвітня діяльність на  освітній  

платформі «Prometheus» 

дистанційн

а 

Збагачення 

досвіду 

17.04 Опрацювання  науково-популярної літератури 

для підвищення теоретичного та наукового 

рівня. 

онлайн Збагачення 

досвіду 

Опрацювання фахової літератури онлайн  

Систематизаці

я 

роботи 

22.04 

Систематизація  документації. 

 

Розробка  уроків і тестових завдань з історії 

України і розміщення на власному блозі 

Онлайн 

Дистанційн

а 

 

 дистанційн

а 

Поновлення 

матеріалів 

24.04 Корекція календарно – тематичного 

планування. 

дистанційн

а 

Інформаційне 

повідомлення 

Упорядкування папки по самоосвіті онлайн Поновлення 

матеріалів 

Самоосвітня робота в  мережі Інтернет  дистанційн

а 

Збагачення 

досвіду 

 

 

   

  

 



Індивідуальний план самоосвіти 

вчителя історії і правознавства 
                                           Ромашківського КЗЗСО 

Одрини Василя Григоровича 

на період карантину з 17.03 по 03.04.2020р. 
Дата Зміст роботи Форма 

проведенн

я 

Результат 

роботи  

18.03 Розроблення індивідуального плану 

самоосвіти на період карантину. 

дистанційна Систематизаці

я роботи  

Упорядкування журналу щоденного обліку 

роботи  

дистанційна Систематизаці

я 

роботи 

Опрацювання фахової літератури. онлайн Збагачення 

досвіду  

   

   

   

20.03 Опрацювання методичних рекомендацій 

КОІПОПК щодо ор-ції освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання 

онлайн Інформаційне 

повідомлення 

Опрацювання фахової літератури. онлайн Збагачення 

досвіду 

Підвищення професійної майстерності 

шляхом реєстрації і початку  роботи на 

освітній платформі EdEra 

 

онлайн Збагачення 

досвіду 

   

 

 

23.03 

Опрацювання методичних рекомендацій 

КОІПОПК щодо ор-ції навчання учнів з 

особливими освітніми потребами на період 

тимчасового призупинення освітнього 

процесу  

онлайн Інформаційне 

ознайомлення 

Опрацювання Наказів МОН і Постанов КМ  

України 

онлайн Інформаційне 

ознайомлення 



   

25.03 Підвищення професійної майстерності 

шляхом реєстрації і початком роботи на 

освітній платформі Prometheus 

онлайн Збагачення 

досвіду 

Пошук відеоуроків з історії України онлайн Поновлення 

матеріалів 

Робота з документацією  viber Систематизаці

я 

роботи 

   

   

27.03 Пошукова робота/ознайомлення з  

інструктивно-методичними  матеріалами. 

онлайн Поновлення 

матеріалів 

Ознайомлення з курсом  «Права людини в 

освітньому просторі» на освітній платформі 

EdEra 

дистанційна Збагачення 

досвіду 

30.03 Опрацювання додаткової науково-популярної 

літератури для підвищення теоретичного та 

наукового рівня. 

онлайн Збагачення 

досвіду 

Опрацювання фахової літератури онлайн  

Систематизаці

я 

роботи 

01.04 

Систематизація  документації. 

 

Онлайн 

Дистанційн

 



Розробка тестових завдань а 

Ознайомлення з курсом  «Права людини в 

освітньому просторі» на освітній платформі 

EdEra 

дистанційна Поновлення 

матеріалів 

03.04 Корекція календарно – тематичного 

планування. 

дистанційна Інформаційне 

повідомлення 

Упорядкування папки по самоосвіті онлайн Поновлення 

матеріалів 

Самоосвітня робота в  мережі Інтернет  дистанційна Збагачення 

досвіду 

 

 

   

 


