
                             

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

29.08.2018 смт Нова Водолага          №170 

 

Про організацію роботи закладу 

у  2018/2019 навчальному  році 

та виконання рішень педагогічної 

ради від 28.08.2018 року 

 

 Розглянувши  матеріали педагогічної ради від 30.08.2018 року     

(протокол  №11) про підсумки роботи педагогічного колективу за 2017/2018 

навчальний рік та завдання Комунального закладу “Нововодолазький  

санаторний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради на 

2018/2019  навчальний рік щодо  реалізації єдиного комплексу освітніх 

компонентів для обов’язкових результатів навчання, визначених чинними 

державними стандартами початкової освіти та державними стандартами базової 

та повної загальної середньої освіти, педагогічна рада постановила, що 

педагогічний колектив в цілому успішно вирішив  поставлені перед  ним 

завдання на 2017/2018 навчальний рік відповідно  до  єдиної педагогічної теми: 

“Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес для  

забезпечення  доступної якісної освіти відповідно до вимог  суспільства, 

запитів особистості та потреб держави”. 

 Цілеспрямована методична робота закладу принесла певні результати: 

підвищився  кваліфікаційний  рівень та професійна майстерність вчителів-

предметників та вихователів, зріс якісний показник та науково-методичний 

рівень проведених уроків та виховних заходів. Цьому сприяло вдале 

застосування  інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні 

кожного з них.  

 Моніторинг навчальних досягнень учнів 2-10-х класів за  2017/2018 

навчальний рік показав, що із 170 учнів високий рівень знань мають 41 (24,1%), 

достатній - 94 (55,3%), середній- 33 (19,4%).  Відсоток учнів,  що мають 

високий та достатній рівень  знань становить 79,4 %, що на 5,3% нижче за 
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показник 2016/2017 навчального року та на 7,6 % - за показник 2015/2016 

навчального року.   

  Існує  ряд питань, які потребують конкретних змін для їх позитивного 

вирішення. Визначені пріорітетні завдання роботи закладу: 

-   забезпечити реалізацію єдиного комплексу освітніх компонентів для 

обов’язкових результатів навчання, визначених чинними державними 

стандартами початкової освіти  та державними стандартами базової та повної 

загальної середньої освіти; 

- забезпечити удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти  

Виходячи з вищевикладеного, 

НАКАЗУЮ: 

1.Діяльності закладу здійснювати відповідно до чинних законодавчих актів 

України в галузі освіти. 

З 01.09.2018 

2. Продовжити роботу педагогічного колективу над єдиною педагогічною 

темою: «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес для  забезпечення  доступної якісної освіти відповідно до вимог  

суспільства, запитів особистості та потреб держави». 

                                                                                                                   З 01.09.2018 

3. Продовжити роботу педагогічного колективу над єдиною методичною 

темою: «Удосконалення уроку як способу розвитку творчої особистості вчителя 

і учня через упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес та створення умов для підвищення методичного рівня вчителів та 

вихователів, формування їхніх професійних компетентностей щодо 

удосконалення освітнього процесу на основі впровадження досягнень 

психолого-педагогічних наук та інноваційних технологій навчання». 

    З 01.09.2018 
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4. 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 01.09.2018 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б., 

заступнику директора з виховної роботи Черниш І.В. забезпечити системний 

підхід по здійсненню контролю за якістю проведення уроків та виховних 

заходів педагогічними працівниками закладу. 

Постійно  

6. Педагогічним працівникам закладу: 

6.1. Продовжити роботу щодо реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 

1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.10.2011 № 1243; 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641. 

Упродовж 2018/2019 навчального року 

6.2. Забезпечити  досягнення учнями визначених відповідним  державним 

стандартом загальної середньої освіти результатів навчання відповідно до 

освітніх програм загальної середньої освіти. 

 З 01.09.2018 

6.3. Продовжити роботу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних 

дистанційних технологій в освітній процес з метою підвищення якості навчання 

та виховання учнів(вихованців). 

З 01.09.2018 

6.4. 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 01.09.2018 
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6.5. Забезпечити системний комплексний підхід до впровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти як передумова реалізації 

основних завдань Нової української школи.. 

З 01.09.2018 

6.6. Забезпечити шляхи наступності в організації та змісті дошкільної та 

початкової освіти в умовах Нової української школи. 

З 01.09.2018 

6.7. Продовжити інтеграцію сучасної інноваційної LEGO-технології в освітній 

процес Нової української школи. 

З 01.09.2018 

6.8. Зміст освіти орієнтувати на копетентності, вміння навчитися впродовж 

життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді. 

З 01.09.2018 

6.9. Продовжити роботу щодо удосконалення процесу адаптації вихованців 

дошкільних груп при переході на навчання до школи І ступеня та учнів школи І 

ступеня при переході до школи ІІ ступеня. 

З 01.09.2018 

6.10. Забезпечити диференціацію й індивідуалізацію навчання щодо створення 

умов профільного навчання в школі ІІІ ступеня. 

З 01.09.2018 

6.11. Продовжити роботу щодо підвищення результативності  учнів у 

предметних олімпіадах та конкурсах. 

Упродовж 2018/2019 навчального року 

 

6.12. Забезпечити ведення шкільної документації відповідно до чинних 

нормативних вимог. 

З 01.09.2018 

6.13. Здійснювати освітній процес відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки України від 07.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання організації в 

закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 

2018/2019 навчальному році». 
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                                                       Упродовж 2018/2019 навчального року 

6.14. Забезпечити систематичний контроль за створенням безпечних і 

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

та зміцнення здоров’я. 

                                                                        Постійно 

6.15. Забезпечити проведення інструктажів для учасників освітнього  процесу з 

 питань безпеки життєдіяльності.                                                                                                                                                                        

З 01.09.2018 

7. Лікарям Діхтяр Н.В. та Єфіменко Ю.В. продовжити роботу по створенню  

цілісної системи оздоровчо-профілактичної роботи у закладі. 

                                                                                                                    З 01.09.2018 

8. Класним керівникам та вихователям 1-11-х класів: 

8.1. Продовжити роботу над реалізацією Національної стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, концепції «Нової української школи», чинних 

нормативно-правових документів, що регулюють діяльність в освітній галузі. 

                                                                                                                    З 01.09.2018 

8.2.  Створювати сприятливі умови для всебічного розвитку учнів (вихованців) 

шляхом упровадження в освітній процес  ефективних технологій,  нових форм 

та методів виховання. 

                     Упродовж 2018/2019 навчального року 

8.3. Продовжити роботу щодо удосконалення національно-патріотичного 

виховання учнів (вихованців). 

                                                  Упродовж 2018/2019 навчального року 

8.4. Забезпечити участь учнів (вихованців) у Всеукраїнських організаційно-

масових заходах, творчих конкурсах патріотичного спрямування. 

                                                                      Упродовж  2018/2019 навчального року 

8.5. Продовжити роботу щодо підвищення  грамотності батьків шляхом 

пропаганди педагогічних знань з метою гуманізації взаємовідносин «педагоги-

батьки-учні (вихованці)». 



6 

 

                                                                                                                     З 01.09.2018 

9. Педагогічним працівникам  дошкільного підрозділу: 

9.1. Забезпечити роботу дошкільного підрозділу  відповідно до  чинного 

законодавства, листів Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018          

№ 1/9-386  «Щодо  особливостей організації діяльності закладів дошкільної 

освіти  в  2018/2019 навчальному році»,  від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про 

організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних 

закладах». 

                                                                                                                     З 01.09.2018 

9.2. Забезпечити реалізацію проекту «Сприяння освіті» з метою упровадження в 

освітній процес ЛЕГО-конструювання. 

                                                                      Упродовж  2017/2018 навчального року 

9.3. Освітній процес у дошкільному підрозділі здійснювати відповідно до єдиної 

методичної теми: «Впровадження компетентністного підходу  для забезпечення 

гармонійного та різнобічного розвитку особистості». 

                                                                                                                  З 01.09.2018 

9.4.  Освітній процес  у дошкільному  підрозділі здійснювати за   програмою 

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та  парціальними 

освітніми програмами «Україна – моя Батьківщина», «Музично-оздоровчі 

мандрівки з дітьми 5-го року життя». 

                                                                                                                    З 01.09.2018 

9.5. Варіативну складову Базового компонента дошкільної освіти реалізовувати 

через роботу гуртків: «Основи здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей» (за 

освітньою програмою «Про себе треба знати, про себе треба дбати») та «У світі 

казок» (за освітньою програмою «Грайлик»). 

                                                                                                                    З 01.09.2018 

10. Соціальному педагогу Осауленко О.Є.: 

10.1. На основі соціальних паспортів класів узагальнити інформацію та 

сформувати соціальний паспорт закладу. 

До 10.09.2018 
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10.2. Підготувати проект наказу «Про підсумки оздоровлення учнів 

(вихованців) у 2018 році». 

 До 07.09.2018  

10.3. Надати до відділу  дошкільної, позашкільної та корекційної освіти 

Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації   

звітну інформацію про хід літньої оздоровчої кампанії.  

             До 07.09. 2018  

11. Контроль за виконання даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Калашник 
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 З наказом ознайомлені від 28.08.2018 № 170 ознайомлені: 

 Лютко Ольга Михайлівна 

 Панченко Людмила Єгорівна 

 Атанасова Тетяна Григорівна 

 Орда Ірина Григорівна 

 Челомбітько Ольга Василівна 

 Скляр Інна Іванівна 

 Звенигородська Інна Василівна 

 Єрмаков Сергій Юрійович 

 Калашник Лариса Борисівна 

 Водолажченко Тетяна Володимирівна 

 Черниш Ірина Володимирівна 

 Губа Тетяна Андріївна 

 Романов Сергій Олександрович 

 Ольховська Наталія Валеріївна 

 Курило Ольга Анатоліївна 

 Антоненко Ольга Іванівна 

 Білашко Вікторія Миколаївна 

 Буклей Світлана Іванівна 

 Біленська Ольга Олександрівна 

 Жукова Ірина Кімівна 

 Осауленко Оксана Євгеніївна 

 Клочко Вікторія Миколаївна 

 Старець Тамара Василівна 

 Скляр Віталій Вікторович 
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 Щербак Ірина Борисівна 

 Мерчанська Людмила Василівна 

 Белебеха Анна Миколаївна 

 Петрашкевич Тетяна Романівна 

 Руденко Олена Яківна 

 Мишак Світлана Миколаївна 

 Федоренко Галина Генадіївна 

 Семенюра Людмила Петрівна 

 Щеховцова Яна Сергіївна 

 Лиманська Юлія Сергіївна 

 

 
Черевань Наталія Олександрівна 

Кассич Людмила Анатоліївна 

Свид Ольга Іванівна 

Лазаренко Інна Анатоліївна 

Мотика Ольга Олександрівна 

Буряківська Яна Станіславівна 

 

                      


