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НАКАЗ   

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                            № 157 

 

Про організацію роботи з молодими  

та малодосвідченими вчителями 

 

Згідно з планом науково-методичної роботи на 2018/2019 н.р., реалізуючи науково-

методичну проблему закладу «Підвищення якості освіти через упровадження у навчально-

виховний процес інноваційних технологій», з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи 

з молодими та малодосвідченими вчителями, спрямованої на підвищення фахового, методичного, 

психолого-педагогічного, загальнокультурного рівня їхньої професійної підготовки  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати роботу Школи молодого педагога у 2018/2019 н.р.  

 

2. Керівництво Школою молодого педагога покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Гусак Р.А. 

 

3. Закріпити вчителів-наставників за  молодими та малодосвідченими вчителями: 

1) Сухомлін О.Х., вчителя англійської мови за вчителем англійської мови Кропивою Р.Л.; 

2) Стречена Ю.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя фізики за 

вчителями інформатики Топольською С.С.,  Неделюк А.М.; 

3) Яковініч С.О., вчителя географії за вчителем хімії Стречен Б.Ю.; 

4) Євсюк О.В., вчителя географії за вчителем біології Романовою С.Ф.; 

5) Федорук О.П., вчителя української мови і літератури за вчителем української мови і літератури 

Задорожньою Н.І.; 

6) Фугіль Н.М., вчителя початкових класів за вчителем початкових класів Кондратюк М.В.; 

7) Хлуд О.О., вчителя початкових класів за вчителем початкових класів Денейчук І.В.; 

8) Мартинюк Л.А., вчителя початкових класів за вчителем початкових класів Шворобей О.Р.; 

9) Горькаву Г.Д., вчителя початкових класів за вчителем початкових класів Горовою Л.В.; 

10) Михалевич С.О., вчителя початкових класів за вихователем ГПД Корчмарчук Т.О.; 

 

4. Закріпити класних керівників-наставників за  молодими класними керівниками: 

 

1) Грабовець О.Л., класного керівника 8-Б класу за Демчиною О.С., класним керівником 7-А 

класу, Задорожньою Н.І., класним керівником 5-В класу; 

2) Філіпчук О.М., класного керівника 7-Б класу за Копелюк Т.В., класним керівником 7-Г класу; 

3) Куліковську А.П., класного керівника 5-Б класу за Неделюк А.М., класним керівником 6-Г 

класу; 

4) Сухомлін О.Х. класного керівника 10-Б класу за Олексюк К.С., класним керівником 5-А класу; 

5) Федорук О.П., класного керівника 10-А класу за Михалевич А.Г., класним керівником 5-Г 

класу. 

 

5. Вчителям-наставникам: 

 

mailto:NVK_11@ukr.net


1) роботу з молодими та малодосвідченими вчителями та класними керівниками проводити згідно 

з планом роботи Школи молодого педагога; 

2) постійно надавати методичну допомогу молодим і малодосвідченим колегам у проведенні 

уроків, позакласних заходів, оформленні документації, плануванні; 

3) розробити до 01.10.2018р. для кожного молодого та малодосвідченого педагога індивідуальні 

плани самоосвіти і завдання з урахуванням їхньої теоретичної та методичної підготовки; 

4) систематично відвідувати уроки та виховні заходи в молодих і малодосвідчених учителів. 

 

6. Провести тиждень Школи молодого педагога у березні 2019 р. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 

 

 

З наказом   від 03.09.2018 № 157 ознайомлені:    

 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Гусак      Р.А. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Стречен Ю.В. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Сухомлін О.Х. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Яковініч С.О. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Євсюк О.В 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Федорук О.П. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Фугіль Н.М. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Горькава Г.Д. 

 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Грабовець О.Л. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Демчина О.С. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Денейчук І.В. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Задорожня Н.І. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Каленчук Н.В. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Камінська Н.О. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Ковальчук Т.А. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Козуля М.С. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Кондратюк М.В. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Копелюк Т.В. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Кропива Р.Л. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Куліковська А.П. 



_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Мартинюк Л.А. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Михалевич С.О. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Неделюк А.М. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Романова С.Ф. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Рубчук Т.М. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Топольська С.С. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Філіпчук О.М. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Хлуд О.О. 

_____________    _____________________                                                                          
                (дата)                                              (підпис) 

Шворобей О.Р. 

 


