
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

28.03.2019 смт Нова Водолага          №54 

 

Про організацію роботи закладу 

у ІІ семестрі 2018/2019 навчального  року 

та виконання рішень педагогічної 

ради від 28.03.2019 року 

 

 Розглянувши  матеріали педагогічної ради від 28.03.2019 року     

(протокол  №7) про  стан формування екологічної компетентності учнів 

(вихованців) закладу, про застосування міжпредметних зв’язків як важливого 

фактору підвищення ефективності навчання здобувачів освіти та про сучасні 

підходи в роботі з батьками учнів (вихованців): досягнення, проблеми та шляхи 

їх вирішення, педагогічна рада ухвалила, що освітня діяльність у закладі 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України у галузі освіти та 

відповідно до класу роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік та визначено 

ряд завдань щодо подальшого удосконалення освітнього процесу відповідно до 

Концепції “Нова українська школа”.  

 З метою забезпечення ефективної організації освітнього та оздоровчо-

профілактичного процесів з 01.04.2019 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Діяльність закладу продовжити здійснювати відповідно до чинних 

законодавчих актів України в галузі освіти. 

З 01.04.2019 

2. Педагогічним працівникам закладу: 

2.1. Продовжити роботу 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”. 
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                                                                                                                    З 01.04.2019  

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 01.04.2019    

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 01.04.2019    

2.4. Продовжити роботу щодо впровадження інформаційно-телекомунікаційних 

дистанційних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення 

якості навчання та виховання учнів (вихованців). 

З 01.04.2019 

 

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 01.04.2019 

2.6. Продовжити практику популяризування на сторінках фахових журналів та 

сайтів досвіду інноваційної діяльності, розробок із упровадженням 

педагогічних інновацій. 

Упродовж 2018/2019 навчального року 

2.7. 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 01.04.2019 
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2.8. Продовжити    роботу над формуванням в учнів здатності до використання 

компетентностей у нових навчальних та життєвих  ситуаціях. 

                                                                                                                  З 01.04.2019 

2.9.  Забезпечити інтенсифікацію освітньої діяльності та підвищення мотивації 

навчання здобувачів освіти шляхом використання міжпредметних зв’язків під 

час освітнього процесу. 

                                                                      Упродовж 2019/2020 навчального року 

2.10. Забезпечення впровадження міжпредметного синтезу на підставі 

зіставлення програмного матеріалу суміжних дисциплін. 

                                                                                                                    З 01.09.2019 

2.11.  З метою реалізації міжпредметних зв’язків забезпечити проведення 

інтегрованих та бінарних уроків за програмним матеріалом суміжних 

дисциплін. 

                                                                     Упродовж 2019/2020 навчального року 

3. Класним керівникам та вихователям: 

3.1.  Розширювати та поглиблювати всі види позаурочної діяльності еколого-

етичного виховання: пізнавальну, трудову, дослідницьку, краєзнавчу.  

                                                                                                                      Постійно 

3.2. Продовжити роботу щодо вдосконалення форм і методів ефективної 

взаємодії сім'ї та закладу освіти; забезпечувати обмін інформацією про дитину 

та узгоджувати з батьками форми, методи, підходи до розвитку, навчання й 

виховання дитини. 

                                                                                       Упродовж навчального року 

3.3. Надавати можливість усім учасникам освітнього процесу завчасно вносити 

свої пропозиції щодо його поліпшення; враховувати пропозиції батьків учнів 

при плануванні  виховної роботи на наступний навчальний рік. 

                                                                                                                         Постійно 
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3.4.  Долучати батьків до профорієнтаційної, позашкільної та позакласної 

роботи учнів, вирішення фінансових та організаційних питань в освітньому 

процесі. 

         Постійно  

4. Водолажченко Т. В., учителю біології та хімії, Ольховській Н. В., учителю 

географії: 

4.1.Активізувати участь підлітків у різноманітній дослідницькій, 

природоохоронній діяльності.  

 Постійно 

4.2. Провести в закладі Тиждень географії, біології та хімії «Про науки 

природничого циклу захопливо й цікаво». 

                                                                                                     З 15.04. по19.04.2019 

5.  Черниш І.В., заступнику директора з виховної роботи, провести в закладі 

Декаду екологічних знань «Земля – наш дім». 

                                                                                                          Квітень 2019 року 

6. Вихователям дошкільного підрозділу: 

6.1. Спрямувати роботу з дітьми на підвищення результативності за освітньою 

лінією «Дитина у природному довкіллі». 

                                                                                         Квітень – травень 2019 року 

6.2. Взяти участь у Всеукраїнському архітектурному   LEGO-конкурсі 

«Професії майбутнього» (професія сіті-фермера). 

                                                                                                                 До 10.04.2019 

6.3. Провести майстер-клас «Ігри та експерименти як засіб екологічного 

виховання дошкільників». 

 До 26.04.2019 



5 

 

6.4. Організувати проведення засідання «круглого столу» на тему: «Шляхи 

формування екологічного світорозуміння та екологічної вихованості в 

дошкільників».   

                                                                                                                 До 30.04.2019 

7.  Трудовому колективу закладу взяти участь у щорічній Всеукраїнській акції з 

благоустрою «За чисте довкілля». 

  Квітень – травень 2019 року.  

8. Класним керівникам, вихователям, соціальному педагогу, практичному 

психологу: 

8.1. Здійснювати педагогічну просвіту батьків відповідно до вікових 

особливостей дітей й обговорювати під час колективних зустрічей із батьками. 

                                                                                                                         Постійно 

8.2. Урізноманітнювати форми проведення зустрічей із батьками. 

                                                                                                                         Постійно 

9. Контроль за виконання даного наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Калашник 
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З наказом від 28.03.2019 № 54 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.____________ 

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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