
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 
 

НАКАЗ 

 

 

28.12.2015 смт Нова Водолага № 314 

 

Про  підсумки вивчення рівня 

вихованості учнів 1-11х класів 

 

 

        На виконання плану роботи Комунального закладу  

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської 

обласної ради (далі – заклад)  на 2015/2016 навчальний рік, наказу по закладу 

від 07.09.2015 № 213 «Про проведення моніторингу рівня вихованості учнів 1-

11-х класів»,  у І семестрі 2015/2016 навчального року організовано роботу 

щодо визначення рівня сформованості в учнів базових якостей, що 

характеризують ставлення особистості до себе,   сім’ї, родини, людей,   праці,   

природи;   культури і мистецтва,  суспільства та держави.   Робота проводилася 

з метою     виявлення,  для подальшого коригування,  задатків та здібностей 

дітей, їх позитивні й негативні риси характеру,  вивчення результативності   

виховного впливу на учнів,   з’ясування   ефективності  реалізації  педагогічних  

завдань.  

          За результатами моніторингу  у І семестрі 2015/2016 навчального року  

високий рівень вихованості  має  25 % вихованців,  достатній – 59% , середній – 

15%,  низький – 1 %. Якісний показник рівня вихованості становить 84%, що на 

5% більше ніж у  І семестрі 2014/2015 навчального року.  

           Якісний показник вихованості   учнів 10-го класу становить 100%,   8-го 

класу – 96%,  11-го класу – 93%,  4-го класу – 89%, це свідчить про ефективну 

роботу педагогів щодо формування в учнів  загальновизначених цінностей та 

якостей особистості.       

 У зв'язку  з вищезазначеним   
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НАКАЗУЮ: 

1.Вихователям та класним керівникам: 

1.1. Взяти до відома та використовувати в подальшій роботі результати 

моніторингу рівня вихованості учнів. 

 З 11.01.2016 

1.2.Продовжити роботу  щодо формування в учнів загально визначених 

цінностей та якостей особистості з використанням сучасних педагогічних 

технологій.           

Упродовж ІІ семестру 2015/2016 навчального року 

2.Вихователям та  класним керівникам 1-4-х класів: 

2.1. Удосконалити роботу  щодо  формування у вихованців пізнавальної 

активності, відповідального ставлення до розумової праці; розвивати 

ініціативність, творчість у праці. 

                                                                 Упродовж 2015/2016 навчального року 

3.  Вихователям та  класним керівникам 5-9-х класів: 

3.1. Удосконалити роботу щодо  формування у вихованців ціннісного ставлення 

до сім’ї, родини, людей; ціннісного ставлення до праці;    ціннісного ставлення 

до мистецтва. 

Упродовж 2015/2016 навчального року 

4.  Вихователям та  класним керівникам 10-11-х класів: 

4.1. Удосконалити роботу щодо  формування у вихованців    навичок  

самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення. Підвищити 

рівень ставлення вихованців до суспільства (правова культура, толерантність), 

навчання та самоосвіти.   

  Упродовж 2015/2016 навчального року 

5. Контроль за виконанням даного наказу  покласти на заступника директора             

з  виховної роботи  Черниш І.В. 

 

Директор                                                                                                С.Ю.Єрмаков 

Черниш   
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З наказом від 28.12.2015 № 314 ознайомлені: 

Черниш І.В.______________ 

Лютко О.М.    ____________ 

Панченко Л.Є. ____________                                             

Кассич Л.А.    _____________                                             

Петрашкевич Т.Р.___________                                            

Буклей С.І.          ____________                                          

Щербак І.Б. ________________                                          

Атанасова Т.Г. ____________                                         

Антоненко О.І. ____________                                         

Водолажченко Т.В. ________                                        

Губа Т.А . _________________ 

Орда І.Г.  __________________ 

Білашко В.М._______________ 

Мерчанська Л.В.____________ 

Васільєва О.О. ______________ 

Руденко О.Я. _______________  

Курило О.А. _______________ 

Скляр І.І. __________________ 

Федоренко Г.Г. _____________ 

Семенюра Л.П. _____________ 

Клочко В.М. _______________ 

Романов С.О. _______________   

 

 

 


