
 
Комунальний заклад  

«Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс»  

Харківської обласної ради 

 

НАКАЗ 

 

17.01.2019                                                                                                         № 13 
 

Про організацію та проведення 

тижня  трудового навчання  
 

Згідно з річним планом, з метою підвищення педагогічної майстерності 

вчителів, розвитку інтересу учнів до трудового навчання, виховання  

позитивного  ставлення,  шани  і  поваги  до  праці  та  до людей,  розкриття 

творчих здібностей учнів  

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Затвердити план заходів тижня трудового навчання (додаток ). 

2. Заступнику  директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

контролювати своєчасність проведення та якість підготовки запланованих 

заходів.     

3. Керівнику методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних 

предметів Мелешко Н.О.: 

3.1. Забезпечити проведення тижня  трудового навчання з 21 січня 2019 року 

по 25 січня 2019 року.                                                                      

3.2. Результати тижня узагальнити та надати методичні розробки проведених 

заходів заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г.        

                                                                                                          До 01.02.2019   

4. Вчителям трудового навчання Мелешко Н.О., Пономаренко О.В.,     

Пуховій А.В., Могилевській Н.П., Ховановій О.А., Гриненко В.Г.  якісно 

підготувати заплановані заходи та  своєчасно їх  провести. 
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5. Покласти відповідальність за безпеку життєдіяльності учнів під час  

проведення заходів на вчителів Мелешко Н.О., Пономаренко О.В.,       

Пухову А.В., Могилевську Н.П., Хованову О.А., Гриненко В.Г. 

6.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. 

 

           

                Директор                             О.А. Хованова  

                                                                                       

 
Гриненко В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом від 17.01.2019 № 13 ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Мелешко Н.О. 

Пономаренко О.В. 

Могилевська Н.П. 

Пухова А.В. 
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                                                                                                Додаток до наказу   

Комунального закладу  

«Богодухівський спеціальний  

навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

17.01.2019  № 13 

                  

План заходів  

предметного тижня трудового навчання 

 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Учасники Місце 

проведення 

Зміст заходів Відповідальний 

1. 21.01.2019 Учні 

закладу 

 

Учні 5-9 

класів 

 

Вестибюль 

 

 

Ігрова 

кімната 

 

Відкриття тижня 

 День перший - 

інформаційний 

Девіз: “Пізнання 

починається зі 

здивування» 
Випуск стіннівки з 

трудового навчання 

1.«Українські обереги» 

2.Конкурс знавців 

предмету(розгадування 

кросвордів, 

головоломок, ребусів) 

Пономаренко О.В. 

 

 

 

 

 

 

Пономаренко О.В. 

Гриненко В.Г. 

2. 22.01.2019  

 

 

 

Учні 5-9 

класів 

 

Учні 9 

класу 

 

 

 

 

 

Ігрова 

кімната 

Кабінет 

трудового 

навчання 

 День другий - 

навчально - пошуковий 

Девіз: “Землю 

прикрашає сонце, а 

людину – праця” 

1.Круглий стіл: «Праця 

– джерело життя і 

головна його прикраса» 

2.Анкетування:«Моя 

майбутня професія»  

 

 

 

 

 

Мелешко Н.О. 

 

Гриненко В.Г. 

3. 23.01.2019 Учні 5 

класу 

 

 

 

 

 

Кабінет 

трудового 

навчання 

 День третій – творчий 

Девіз: «Знання 

складаються з дрібних 

крихт щоденного 

досвіду» 

1.Майстер- клас 

«Виготовлення 

листівок до дня всіх 

закоханих» 

 

 

 

 

 

 

Пухова А В. 

Могилевська Н.П. 

4. 24.01.2019 Учні 7-8 

класів 

Ігрова 

кімната 

День четвертий –

ігровий 

Девіз: “Гра -це та 

чарівна паличка, яка 

навіть нудне 

заняття вмить 

неретворює на цікаве й 

Хованова О.А. 
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захоплююче» 

1.Гра - конкурс між 

дівчатами 

«Господарочка»  

5. 25.01.2019 Учні1-

4класів 

Вестибюль День п’ятий – 

святковий 

Девіз: “Хто перший у 

праці, тому слава 

скрізь” 

1.Виставка малюнків  

«Людина у праці» 

2.Підведення підсумків 

тижня трудового 

навчання. 

Нагородження 

грамотами  переможців 

конкурсних робіт . 

Пономаренко О.В. 

 

Мелешко Н.О. 


