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НАКАЗ   

12.04.2019                                                                                                     № 85-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління  

освіти і науки Сумської  міської ради від 26.03.2019   

«Про формування ключових та предметних компетентностей   

шляхом упровадження ІКТ при викладанні історії України»  

 

       На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

26.03.2019 року № 218 щодо рішення колегії управління освіти і науки Сумської 

міської ради від 26.03.2019 року «Про формування ключових та предметних 

компетентностей  шляхом упровадження ІКТ при викладанні історії України»»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Роденко С.В.: 

         1.1. Опрацювати довідку та рішення колегії від 26.03.2019 року «Про 

виконання рішення колегії управління освіти і науки Сумської міської ради від 

26.03.2019 року «Про формування ключових та предметних компетентностей  

шляхом упровадження ІКТ при викладанні історії України»» для використання. 

1.2. Продовжити роботу з поліпшення матеріально-технічної та навчально-

методичної бази кабінету «Музею Олексія Братушки», здійснити його 

оснащення інтерактивним комплексом для створення умов розвитку 

інформаційної та комунікативної компетенції учнів. 

1.3. До 01.10.2019 року вивчити передовий педагогічний досвід учителів 

історії, які мають високі досягнення в роботі, створити електронний каталог 

даного досвіду в закладі освіти. 

2. Учителям історії Роденко С.В., Друшляк А.М.: 

2.1. Здійснювати системний підхід до саморегулювання власного 

інтелектуального зростання та впровадження ІКТ у навчання.  

2.2. До 01.09.2019 року розробити заходи щодо покращення діяльності та 

запровадження системи роботи інтерактивним комплексом для створення умов 

розвитку інформаційної та комунікативної компетенції учнів. 

       3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Роденко С.В. 

                        Директор                                       О.С.Стайко                                     
Роденко  

Друшляк 



 

 

НАКАЗ 
 

26.03.2019         № 218 
 

Про виконання рішення колегії 

управління освіти і науки Сумської 

міської ради від 26.03.2019 року «Про 

формування ключових та предметних 

компетентностей  шляхом упровадження 

ІКТ при викладанні історії України» 
 

Відповідно до рішення управління освіти і науки Сумської міської ради 

(протокол № 1/4 від 26.03.2019 року) 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Узяти до відома довідку «Про формування ключових та предметних 

компетентностей шляхом упровадження ІКТ при викладанні історії України». 

2. Інформаційно-методичному центру управління освіти і науки Сумської 

міської ради до 01.05. 2019 року ознайомити адміністрацію закладів та 

педагогічні колективи з висновками щодо вивчення даного питання. 

3. Керівникам закладів освіти: 

3.1. Продовжити роботу з поліпшення матеріально-технічної та навчально-

методичної бази кабінетів історії, здійснюючи поступове переоснащення 

інтерактивними комплексами для створення умов розвитку інформаційної та 

комунікативної компетенції учнів. 

3.2. До 01.10. 2019 року вивчити передовий педагогічний досвід учителів 

історії, які мають високі досягнення в роботі, створити електронний каталог 

даного досвіду в закладах освіти. 

4. Учителям закладів освіти: 

4.1. Здійснювати системний підхід до саморегулювання власного 

інтелектуального зростання та впровадження ІКТ у навчання.  

4.2. До 01.09.2019 року розробити заходи щодо покращення діяльності та 

запровадження системи роботи інтерактивними комплексами для створення 

умов розвитку інформаційної та комунікативної компетенції учнів. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інформаційно-

методичного центру Плахотнікову Г.Д. 

 

Голова колегії, 

начальник управління освіти і науки                              А.М. Данильченко 

 
Нікітіна    65-88-92 


