
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

11.11.2020                                                                                                        № 185 

 

Про організацію та проведення  

тижня історії та географії 

 

Згідно з річним планом, з метою активізації пізнавальної діяльності 

учнів, формування уявлень про природничо–наукову картину світу, 

розширення відомостей про історичне минуле України, збереження і 

відродження історії, культури, шанобливого ставлення до духовної 

спадщини, вивчення історико-культурних надбань нашого народу, виховання 

національної самосвідомості, духовного збагачення особистості, 

стимулювання інтересу до здобуття нових знань з предметів «Історія 

України» та «Географія» 

 

НАКАЗУЮ: 

1.  Затвердити план заходів тижня історії (додаток ). 

2. Заступнику  директора з навчально-виховної роботи Сосонному В.М. 

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 історії та географії з 07 грудня 2020  року 

по 11 грудня 2020 року.                                                                      



 2 

3.2. Результати тижня узагальнити та надати методичні розробки проведених 

заходів заступнику директора з навчально-виховної роботи Сосонному В.М.        

                                                                                                          До 15.12.2020      

4. Покласти відповідальність за  безпеку життєдіяльності учнів під час  

проведення заходів на вчителів історії Белуху І.І. та географії Шубу І.В.  

5.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Сосонного В.М.  

 

 

Директор                                                             О.А.Хованова 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом від   11.11.2020  № 185 ознайомлені: 

Сосонний В.М. 

Мелешко Н.О. 

Шуба І.В. 

Белуха І.І. 
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Додаток  

до наказу Комунального закладу 

«Богодухівський спеціальний  

навчально-виховний комплекс»  

Харківської обласної ради 

11.11.2019 № 185 

 

План проведення заходів  

тижня історії та географії 

 
№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Учасники Відповідальний 

1 07.12.2020 

понеділок 

Календар історичних подій 

«Цей тиждень в історії 

України». 

Віртуальна подорож історич-

ними пам’ятками світу та 

України. 

учні 7-А – 

9 класів 

Шуба І. В. 

2 08.12.2020 

вівторок 

Пізнавальна гра «Планета 

Земля. Як усе починалося». 

учні 6 

класу 

Шуба І. В. 

3 09.12.2020 

середа 

Колаж «Історія в 

ілюстраціях». 

Загадкова планета: 

географічні загадки, ребуси, 

кросворди. 

учні 6-9 

класів 

Шуба І. В. 

4 10.12.2020 

четвер 

Історична вікторина 

«Мандрівка у минуле 

людства». 

учні 8-9 

класів 

Белуха І. І. 

5 11.12.2020 

п’ятниця 

Інтелектуальна гра 

«Історичний марафон». 

учні 7-А – 

9 класів 

Шуба І. В. 

 

Відповідальні за проведення тижня: Шуба І. В., Белуха І.І. 

 


