
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

08.04.2020 смт Нова Водолага № 61 

 

Про виконання рішень  

педагогічної ради від 26.03.2020 

Розглянувши матеріали онлайн-конференції педагогічної ради від 

26.03.2020 року (протокол 6) про використання LEGO-конструювання в ігровій 

діяльності учнів(вихованців); про формування ключових і предметних 

компетентностей учнів (вихованців)  через інтеграцію сучасної інноваційної 

LEGO-технології в  освітній процес закладу в рамках Нової української школи; 

про формування  освіти: сучасний урок крізь призму компетентнісного підходу; 

про шляхи забезпечення творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і 

батьків в умовах  Нової української школи, педагогічна рада ухвалила, що 

освітня діяльність у закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України в галузі освіти та відповідно до плану роботи закладу на 2019/2020 

навчальний рік. Поряд з тим визначено ряд завдань щодо подальшого 

удосконалення освітнього процесу відповідно до Концепції «Нова українська 

школа». 

  З метою забезпечення ефективної організації освітнього та профілактичних 

процесів у закладі 

НАКАЗУЮ 

1. Педагогічним працівникам закладу: 

1.1. Повторно опрацювати вимоги державних програм щодо формування 

основних груп компетентностей учнів з навчальних дисциплін. 

                                                                                                            До 15.04.2020 
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1.2. Систематично працювати над підвищенням рівня викладання предметів, 

удосконалювати  професійну майстерність, упроваджувати освітні інновації, 

сучасні інформаційні технології з метою розвитку в учнів ключових 

компетентностей. 

Постійно 

1.3. Продовжувати працювати над самовдосконаленням, брати активну участь у 

діючих онлайн курсах. 

                                                                                                                  Постійно 

1.4. З метою підвищення професійної компетентності вчителів і забезпечення 

ефективності освітнього процесу продовжити активну участь у онлайн 

конференціях з розв`язання актуальних проблем сучасної освіти. 

Постійно 

1.5. Продовжити діяльність педагогічного колективу щодо створення умов для 

розвитку креативної особистості учнів. Використовувати під час освітнього 

процесу творчі вправи, нестандартні завдання, технології розвитку креативного 

мислення учнів. 

                                                                                                                     Постійно 

1.6. 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», інших 

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

                                                                                                                    Постійно 

1.7. Створювати в межах своєї компетентності освітній простір, який має 

забезпечити доступність і комфортність сучасних умов навчання, розвитку та 

спілкування учасників освітнього процесу. 

                                                                                                                  Постійно 

1.8.  Використовувати в роботі інноваційні технології, спрямовані на 

формування в дітей предметних і життєвих компетентностей та наскрізних 

умінь. 

                                                                                                                        Постійно 
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1.9. Забезпечити використання сучасних форм учнівської діяльності, 

інноваційні підходи (проектну діяльність, благодійні акції, волонтерську та 

просвітницьку діяльність), залучати  батьківський комітет до роботи  в 

тематичних учнівських проєктах. 

                                                                                                                        Постійно 

2. Учителям школи І ступеня: 

2.1. Продовжувати створювати сприятливі умови для інтелектуального, 

духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів початкової школи, 

застосовуючи ефективні інноваційні LEGO-технології в  освітній процес 

закладу в рамках Нової української школи. 

                                                                                           До 30 травня 2020 року  

2.2. Брати участь у підготовці до щорічного Всеукраїнського фестивалю гри, 

навчання і натхнення LEGO Play Fest - 2020 (фонд The LEGO Foundation). 

Березень-травень 2020 року 

3. Учителям та вихователям школи І ступеня: 

3.1. Активізувати співпрацю педагогічного колективу з органами учнівського та 

батьківського самоврядування щодо формування в дітей духовності, моральної 

культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві. 

                                                                                       Упродовж навчального року 

3.2.    Заохочувати батьків до активної участі у житті класу та школи, а саме: 

проведенні днів іменинників, організації загальношкільних та класних свят, 

організацій пізнавальних екскурсій тощо. 

                                                                                       Упродовж навчального року 

4. Керівнику методичного об’єднання школи І ступеня Лютко О.М. на 

черговому засіданні   розглянути питання «Про формування ключових і 

предметних компетентностей учнів (вихованців) через інтеграцію сучасної 

інноваційної LEGO-технології в  освітній процес закладу в рамках Нової 

української школи». 

                                                                                                       До 20.05.2020 року                                                                                                       

5. Керівникам методичних об`єднань на підсумкових засіданнях проаналізувати 

вплив викладання навчальних предметів на формування ключових 
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компетентностей. 

                                                                                                                           Травень 2020 

6. Практичному психологу Старець Т.В. та соціальному педагогу Осауленко О.Є. 

здійснювати діагностичну та корекційну роботу з формування компетентностей 

учнів. 

Постійно 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                      С.Ю. Єрмаков 

 

 

Курило О.А. 
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Список працівників, ознайомлених з наказом № 61 від 08.04.2020: 

Антоненко Ольга  Іванівна 

Атанасова Тетяна Григорівна 

Білашко Вікторія Миколаївна 

Белебеха Анна Миколаївна 

Буклей Світлана Іванівна  

Водолажченко Тетяна Володимирівна 

Губа Тетяна Андріївна 

Жукова Ірина Кімівна 

Звенигородська Інна Василівна  

Кассич Людмила Анатоліївна 

Клочко Вікторія  Миколаївна 

Коротецька Світлана Андріївна 

Курило Ольга Анатоліївна 

Лиманська Юлія Сергіївна 

Лютко Ольга Михайлівна 

Мерчанська Людмила Василівна 

Орда Ірина Григорівна   

Осауленко Оксана Євгенівна 

Панченко Людмила Єгорівна 

Петрашкевич Тетяна Романівна 

Романов Сергій Олександрович 

Руденко Олена Яківна 

Свид Ольга Іванівна 

Семенюра Людмила Петрівна 
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Скляр Віталій Вікторович 

Скляр Інна Іванівна  

Старець Тамара Василівна 

Федоренко Галина Геннадіївна  

Челомбітько Ольга Василівна 

Черевань Наталія Олександрівна 

Шеховцова Яна Сергіївна 

Щербак Ірина Борисівна 

Мишак Світлана Миколаївна 

Ольховська Наталія Валеріївна  


