
ШАНОВНІ  КОЛЕГИ! 

 

До вашої уваги пропонується орієнтовний індивідуальний план  

самоосвіти з переліком питань, на які рекомендовано звернути увагу та  додати 

власні пункти.  

Звертаємо вашу увагу на той факт, що про виконані самоосвітні завдання 

на основі створеного індивідуального плану, необхідно буде звітувати після 

закінченню карантину.  

Просимо вас своєчасно виконувати дистанційні завдання та самостійно 

планувати термін їх виконання. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ПОЦТКУМ 

___________ С. Комісар 

«19» березня 2020 року  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН  САМООСВІТИ  

 

П.І.Б._________________________________________ 

керівника гуртка /методиста 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді  

на період карантину з 19.03.2020 до 24.04.2020 

 

Дата Зміст роботи Форма 

проведення 

Результат 

роботи 

19.03.2020 Складання індивідуального 

плану роботи на період 

карантину  

дистанційна Систематизована 

робота організа-

ційно-методич-

ного змісту на 

кожен день 

 Упорядкування звітної 

документації  керівника  гуртка 

 

дистанційна Оформлена папка 

керівника гуртка 

(електронний 

вигляд 

планування) 

 Опрацювання фахової 

літератури з профілю гурткової 

роботи відповідно до  

методичної проблеми, над якою 

працює педагог 

онлайн Складення 

переліку сайтів, 

онлайн-видань, 

які опрацьовані 

 Проходження онлайн-вебінарів, 

пошук корисної інформації для 

саморозвитку та обмін нею з 

вихованцями  засобами мережі 

Інтернет 

онлайн   «Всеосвіта – 

вебінар – 

сертифікат», 

інформаційні 

повідомлення 

учням і батькам 

(соцмережі) 



 Робота щодо впорядкуванню 

звітної документації керівника 

гуртків розробка портфоліо 

керівника гуртків 

дистанційна Папка керівника 

гуртка 

 Пошук та опрацювання 

організаційно-методичної 

літератури щодо профілю 

роботи гуртка та методичної 

проблеми, над якою працює 

Центр 

онлайн Збагачення 

досвіду 

 Онлайн-спілкування з вихован-

цями та їх батьками щодо 

можливостей організації 

дистанційної  позашкільної 

освіти за профілем гурткової 

роботи 

Засоби 

мережі 

Інтернет 

Робота в онлайн 

середовищі 

 Інформація про роботу з 

вихованцями гуртків 

Телефонний, 

онлайн 

зв’язок  

Підготовлена 

презентація 

кожного гуртка, 

відеофільм  

 Методична робота над 

розробкою тематичних заходів, 

розгорнутих планів-конспектів 

занять (в електронному вигляді) 

дистанційна Папка керівника 

гуртка 

 Доопрацювання методичних 

розробок за звітний період у 

відповідності до методичних 

рекомендацій Центру 

дистанційна Електронний 

варіанти методи-

чок, навчальних 

посібників  

 Опрацювання програм для 

складання тестів з освітніх 

розділів програми 

онлайн Збагачення 

досвіду 

 Пошук та ознайомлення з 

додатковою науково-

популярною літературою з тем 

та розділів програми гуртка 

дистанційна, 

онлайн 

Створення 

тематичної 

електронної 

папки з відео, 

фото матеріалами 

до занять 

 Розробка тематичних 

презентацій, технологічних 

карток та інших методичних 

матеріалів для забезпечення  

занять 

дистанційна Тематичні 

презентації, 

технологічні 

картки та ін. 



 Пошук соціально-корисної 

інформації з питань  

дотримання норм гігієни, 

безпеки життедіяльності, 

запобігання травмам,  дій у 

надзвичайних ситуаціях 

(відправлення посилань учням, 

розміщення в соцмережах) 

онлайн Інформаційні 

повідомлення 

 Вивчення інноватики з 

методології організації 

освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання закладу 

позашкільної освіти 

онлайн Поновлення 

матеріалів 

 Підготовка тематичних статей у 

фахові видання 

дистанційна Збагачення 

досвіду 

 Підбір завдань, розгорток, 

матеріалів для організації 

освітньої діяльності вихованців 

з особливими потребами 

онлайн Поновлення 

матеріалів 

 Підготовка звітних методичних 

матеріалів, робота з 

документацією  

 Папка керівника 

гуртка, методичні 

рекомендації до 

вивчення теми 

 

 


