
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

12.01.2018 смт Нова Водолага          №20 

 

Про організацію роботи закладу 

у ІІ семестрі 2017/2018 навчального  року 

та виконання рішень педагогічної 

ради від 10.01.2018 року 

 

 Розглянувши  матеріали педагогічної ради від 10.01.2018 року     

(протокол  №1) про підсумки роботи педагогічного колективу в І семестрі  

2017/2018 навчального року  відповідно до завдань закладу на 2017/2018          

на вчальний рік по забезпеченню державного стандарту якості знань учнів у 

відповідності до діючих нормативно-правових актів про освіту та створення 

належних умов  для оздоровчо-профілактичної роботи в умовах санаторного 

навчально-виховного процесу, педагогічна рада постановила, що педагогічний 

колектив в цілому успішно справився з поставленими завданнями на І семестр  

2017/2018 навчального року  відповідно  до  єдиної педагогічної теми: 

“Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес для  забезпечення  доступної якісної освіти відповідно до 

вимог  суспільства, запитів особистості та потреб держави”. 

  З метою створення належних умов по забезпеченню ефективної роботи 

педагогічних та медичних працівників закладу щодо організації навчально-

виховного  та оздоровчо-профілактичного процесів у ІІ семестрі 2017/2018 

навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Діяльності закладу здійснювати відповідно до чинних законодавчих актів 

України в галузі освіти. 



З 15.01.2018 
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2. Педагогічним працівникам закладу: 

2.1. Продовжити роботу над єдиною педагогічною темою:“Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес для  

забезпечення  доступної якісної освіти відповідно до вимог  суспільства, 

запитів особистості та потреб держави”. 

 

                                                                                                                    З 15.01.2018  

2.2. Продовжити роботу над єдиною методичною темою: “Удосконалення 

уроку як способу розвитку творчої особистості вчителя 

і учня через упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес”. 

     З 15.01.2018    

 

2.3. Здійснювати виховний процес у закладі відповідно до єдиної педагогічної 

теми:“Створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її 

здібностей; формування високоосвіченого, соціально активного громадянина, 

наділеного глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними 

цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, орієнтованого на 

пріоритети здорового способу життя”. 

  З 15.01.2018    

2.4. Продовжити роботу щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційних 

дистанційних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення 

якості навчання та виховання учнів (вихованців). 

З 15.01.2018 

 

2.5. Продовжити роботу щодо розвитку дистанційного навчання з метою 

належної підготовки учнів-випускників до зовнішнього незалежного 

оцінювання та навчання у ВНЗ -І- ІV рівня акредитації. 

З 15.01.2018 



 

 

3 

2.6. Вважати самоосвіту вчителя (вихователя) необхідним чинником для його 

професійного зростання, реалізації методичної та педагогічної проблем закладу 

та ефективної роботи в умовах сучасної освіти. 

З 15.01.2018 

 

2.7. Продовжити практику популяризування на сторінках фахових журналів та 

сайтів досвіду інноваційної діяльності, розробок із упровадженням 

педагогічних інновацій. 

Упродовж 2017/2018 навчального року 

2.8. Ефективно впроваджувати ефективний педагогічний досвід, інноваційні 

технології навчання. 

Постійно  

2.9. Продовжити роботу над формуванням ключових компетентностей учнів на 

уроках предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів у 

контексті вимог нових Державних стандартів базової та повної загальної 

середньої освіти. 

З 15.01.2018 

2.10. Продовжити роботу над  упровадженням у практику  досвіду  вчителя-

методиста Жукової Ірини Кімівни щодо формування ключових 

компетентностей учнів у системі навчання та виховання.      

                                                                                                                        Постійно 

2.11.Спрямовувати зусилля на практичну реалізацію інноваційних педагогічних  

технологій   як одного із засобів формування та розвитку компетентностей 

учнів.       

Постійно 

2.12. Продовжити    роботу над формуванням в учнів здатності до використання 

компетентностей у нових навчальних та життєвих  ситуаціях. 

                                                                                                                  З 15.01.2018 
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2.13. Створювати сприятливі умови для   інтелектуального, духовного, 

естетичного та фізичного розвитку учнів шляхом упровадження ефективних  

здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний  процес. 

                                                                                                                         Постійно 

2.14.  Тримати на контролі поведінку вихованців у класі, у групі; не допускати 

ситуацій, що зможуть призвести до травмування учнів (вихованців). 

                                                                                                                         Постійно 

2.15.Забезпечити систематичний контроль за створенням безпечних                        

і нешкідливих умов для виховання дітей, навчання учнів, їх фізичного розвитку 

та зміцнення здоров’я. 

 Постійно 

 

3. Вихователям та класним керівникам 1-10-х класів: 

3.1. Висвітлити питання «Вплив комп’ютера на здоров’я дитини» на чергових 

батьківських зборах. 

                                                                                                                 До 01.02.2018 

3.2. Провести для учнів 1-10-х класів годину спілкування на тему: «Якщо 

мобілка приросла до вуха». 

                                                                                                                 До 16.02.2018 

3.3.Обговорити питання  щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму на 

  батьківських зборах. 

                                                                                                                 До 01.02.2018 

3.4.Надавати методичну допомогу батькам учнів (вихованців) закладу щодо 

формування й розвитку в дітей навичок безпечної поведінки, дотримання 

правил безпеки життєдіяльності. 

                                                                                                                         Постійно 
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4. Вихователям дошкільного підрозділу: 

4.1. Розглянути на методичному об’єднанні вихователів дошкільних груп 

питання: «Використання LEGO-конструктора у здоров'язбережувальній 

технології» та «Особливості проведення загартування дітей у різні пори року».  

                                                                                                                 До 06.02.2018 

4.2. Висвітлити питання щодо забезпечення повноцінного фізичного розвитку 

дошкільників на батьківських зборах. 

                                                                                                                 До 01.02.2018 

4.3. Виготовити атрибути для проведення рухливих ігор з дітьми на свіжому 

повітрі. 

                До 31.03.2018 

4.4.Розглянути  на методичному об’єднанні вихователів дошкільного підрозділу 

питання: «Безпека життєдіяльності під час перебування дітей на прогулянці».  

                                                           До 06.02.2018 

4.5. Провести  ділову гру  на тему: «Використання  здоров'язберігаючих 

технологій у дошкільному підрозділі». 

                                                                                                                 До 28.02.2018 

4.6. Лиманській Ю. С., Шеховцовій Я. С., вихователям дошкільних груп, 

провести  вікторину «Здоров’я бережімо!». 

До 17.02.2018 

4.7. провести спортивне свято «Зимові розваги». 

                                   Лютий 2018 року 

 

5. Щербак І. Б., Петрашкевич Т. Р., керівникам методичних об’єднань 

вихователів та класних керівників,  розглянути на черговому методичному 

об’єднанні питання: «Формування в учнів свідомого ставлення до свого житття 

та здоров’я; популяризація знань правил безпеки життєдіяльності дітей та 

здорового способу життя». 

                                              До 22.03.2018 
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6. Соціальному педагогу Осауленко О.Є.: 

6.1.На загальношкільних батьківських зборах довести до батьків зміст листа 

Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 № 1/9-707 “Щодо 

профілактики злочинності серед неповнолітніх”.  

31.01.2018 

6.2. Підтримувати в актуальному стані соціальний паспорт закладу, банк даних 

дітей пільгових категорій. 

Постійно 

6.3. Розмістити на інформаційному стенді “Куточок правового захисту” 

інформацію про шляхи вирішення питань щодо  збереження життя чи здоров'я, 

а також захисту прав та інтересів дитини. 

До 01.02.2018 

6.4. Поширити інформацію серед учасників навчально-виховного процесу про 

Національну дитячу “гарячу” лінію 116 111. 

7. Контроль за виконання даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Калашник 
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З наказом від 12.01.2018 № 20 ознайомлені: 

Єрмаков С.Ю.________ 

Калашник Л.Б.________ 

Черниш І.В._____________ 

Антоненко О.І.__________ 

Атанасова Т.Г.__________ 

Белебеха А.М.________ 

Білашко В.М.___________ 

Буклей С.І.____________ 

Водолажченко Т.В.______ 

Губа Т.А. _____________ 

Жукова І.К.___________ 

Звенигородська І.В.________ 

Кассич Л.А._______________ 

Клочко В.М._______________ 

Курило О.А. ___________ 

Лиманська Ю.С.__________ 

Лютко  О.М.____________ 

Мерчанська Л.В.__________ 

Мишак С.М.____________ 

Ольховська Я.В._________ 

Орда І.Г.________________ 

Осауленко О.Є.____________ 

Панченко Л.Є.__________ 

Петрашкевич Т.Р._________ 

Романов С.О.___________ 

Руденко О.Я.____________ 

Семенюра Л.П.___________ 

Скляр В.В.____________ 
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Скляр І.І._____________ 

Старець Т.В.___________ 

Федоренко Г.Г.__________ 

Челомбітько О.В.________ 

Черевань Н.О.___________ 

Шеховцова Я.С._________ 

Щербак І.Б.___________ 
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З наказом   від 30.08.2017 № 175 ознайомлені: 

1 Лютко Ольга Михайлівна 

2 Панченко Людмила Єгорівна 

3 Атанасова Тетяна Григорівна 

4 Орда Ірина Григорівна 

5 Челомбітько Ольга Василівна 

6 Скляр Інна Іванівна 

7 Звенигородська Інна Василівна 

8 Єрмаков Сергій Юрійович 

9 Калашник Лариса Борисівна 

10 Водолажченко Тетяна Володимирівна 

11 Черниш Ірина Володимирівна 

12 Губа Тетяна Андріївна 

13 Романов Сергій Олександрович 

14 Ольховська Наталія Валеріївна 

15 Курило Ольга Анатоліївна 

16 Антоненко Ольга Іванівна 

17 Білашко Вікторія Миколаївна 

18 Буклей Світлана Іванівна 

19 Біленська Ольга Олександрівна 



20 Жукова Ірина Кімівна 

21 Осауленко Оксана Євгеніївна 

22 Клочко Вікторія Миколаївна 

23 Старець Тамара Василівна 

24 Скляр Віталій Вікторович 

25 Щербак Ірина Борисівна 

26 Мерчанська Людмила Василівна 

27 Белебеха Анна Миколаївна 

28 Петрашкевич Тетяна Романівна 

29 Руденко Олена Яківна 

30 Мишак Світлана Миколаївна 

31 Федоренко Галина Генадіївна 

32 Семенюра Людмила Петрівна 

33 Щеховцова Яна Сергіївна 

34 Лиманська Юлія Сергіївна 

35 

36 

Черевань Наталія Олександрівна 

Людмила Анатоліївн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


