
 
УКРАЇНА 

Бесарабівський навчально-виховний комплекс  

(загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Кегичівської районної ради 

Харківської області 

 

НАКАЗ 

28.08.2020                                                                                                          № 69 

  

Про організацію роботи з молодими   

та малодосвідченими вчителями 

 

На виконання наказу Бесарабівського НВК від 28.08.2020 № 66 «Про 

організацію методичної роботи  у 2020/2021 навчальному році», згідно з 

планом методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік, з метою чіткої 

організації на сучасному рівні роботи з молодими та  малодосвідченими 

вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, 

загальнокультурної, фахової й методичної підготовки, забезпечення якості 

освіти, що надається у навчально-виховному комплексі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити умови для роботи молодих спеціалістів, які 

розпочали працювати в Бесарабівському НВК. 

                                                                                                 Протягом року 

2. Закріпити за молодими та малодосвідченими вчителями, 

учителів- наставників: 

№ Молодий спеціаліст Посада Наставник  Посада 

1.  Войтенко Сергій 

Миколайович 

Вчитель 

правознавства 

Баткіна В.В. Вчитель історії 

2.  Бабенко Альона  

Володимирівна 

Бібліотекар, 

асистент 

Рогова С.М. Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

3 Бобровська Надія 

Валеріївна 

Практичний 

психолог 

Волкова І.О. директор 

4 Пухова Маргарита 

Володимирівна 

Вихователь 

групи 

пришкільного 

інтернату 

Чуркіна Л.С. Заступник 

директора з 

виховної роботи 

3. Учителям-наставникам: 

 3.1. Розробити для кожного молодого спеціаліста індивідуальні плани 

самоосвіти та завдання з урахуванням їхньої теоретичної та методичної 

підготовки та план індивідуального навчання і стажування. 

                                                                                                До 02.09.2020 

3.2. Скласти графіки взаємовідвідування уроків. 
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                                                                                                До 10.09.2020 

 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Роговій С.М.: 

4.1. Надавати методичну допомогу молодим учителям з різних питань 

освітнього процесу. 

                                                                                        Постійно 

4.2. Залучати молодих   учителів до участі в методичних заходах 

закладу. 

                                               Протягом 2020/2021 навчального року 

4.3. Проводити роботу з молодими   вчителями та спеціалістами.  

За  окремим планом роботи. 

4.4. Організувати проведення тижня молодого вчителя. 

                                                                                       Лютий 2021 року 

4.5. Забезпечувати контроль за змістом роботи з молодими    вчителями 

та спеціалістами. 

                                                                                          Протягом року 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Рогову С. М. 

 

 

 

Директор Бесарабівського НВК:                    Інна ВОЛКОВА 
 

З наказом по Бесарабівському НВК  

від  28.08.2020  № 69 ознайомлені:                С. М. Рогова       

В.В. Баткіна    

С.М. Войтенко  

А.В. Бабенко  

Н.В. Бобровська 

М.В. Пухова 

  

                                                      


