
                                                                                                                                           
 
 

 
 

УКРАЇНА 
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

28 листопада 2016 року                   Здолбунів    № 192   
 
Про вивчення стану навчання 
християнської етики 
 
 На виконання плану роботи відділу освіти Здолбунівської районної 
державної адміністрації та з метою вивчення стану навчання християнської 
етики в загальноосвітніх навчальних закладах району, 
 
НАКАЗУЮ : 
 

1. Вивчити стан навчання християнської етики в загальноосвітніх 
навчальних закладах району протягом листопада 2016 року – лютого 2017 року 
згідно з додатками 1,2. 

2. Затвердити комісію в складі: 
   -   Демедюка А. М., виконуючого обов’язки начальника відділу освіти, голови 
комісії; 
   -   Хатунцевої Н. А., методиста районного методичного кабінету, члена комісії 
(за згодою); 
   -   Паламар Н. В., методиста районного методичного кабінету, члена комісії (за 
згодою); 
   - Лахман Н. М., керівника районного методичного об’єднання учителів                     
християнської етики, члена комісії.            

3. Членам комісії здати матеріали вивчення стану навчання християнської 
етики до 28 лютого 2017 року. 

4. Узагальнити матеріали вивчення стану навчання християнської етики до 
10 березня 2017 року. 

5.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
  
 
 
В.о. начальника відділу                                               А.Демедюк 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                           
          
                                                                                   
 
                                                                                 Додаток 1 
                                                                                 до наказу відділу освіти 
 28.11.2016 № 192 

 
 

План 
вивчення стану навчання християнської етики 

 в загальноосвітніх навчальних закладах району 
 

1. Аналіз кадрів 
2. Забезпечення програмами, підручниками 
3. Аналіз матеріально-технічної бази кабінету 
4. Участь педагогічних працівників у роботі структурних методичних 
підрозділів 
5. Аналіз відвіданих навчальних занять 
6. Аналіз контрольних робіт (порівняльний) 
7. Система роботи з обдарованими дітьми 
8. Зустрічний контроль – атестаційний лист і наказ про вивчення стану предмету 
9. Позакласна робота 
10. Аналіз ведення шкільної документації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
 

                                                                                 Додаток 2 
                                                                                 до наказу відділу освіти  
  28.11.2016 № 192 

 
Графік 

вивчення стану навчання християнської етики в загальноосвітніх навчальних 
закладах району 

 
№ 
з/п 

Навчальний заклад  Дата 
вивчення 

Відповідальний 

1. Здолбунівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1 

07.12.2016 Члени комісії 

2. Здолбунівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №4 

29.11.2016 Члени комісії 

3. Здолбунівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №5 

14.12.2016 Члени комісії 

4. Мізоцький навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - ліцей» 

21.12.2016 Члени комісії 

5. Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

17.01.2017 Члени комісії 

6. Білашівський навчально-  виховний 
комплекс:загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчальний 
заклад 

18.01.2017 Члени комісії 

7. Дерманський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І 
ступеня – гімназія» 

15.02.2017 Члени комісії 

8. Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

25.01.2017 Члени комісії 

9. Копитківська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 

01.02.2017 Члени комісії 

10. Ступнівський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - агроліцей» 

15.02.2017 Члени комісії 

11. Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

17.02.2017 Члени комісії 

12. Івачківська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 

21.02.2017 Члени комісії 

13. Кунинська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 

22.02.2017 Члени комісії 

14. П’ятигірська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів 

23.02.2017 Члени комісії 

 
 


