
УКРАЇНА 

 

Комунальний заклад 

„Навчально-виховне об’єднання „Багатопрофільний ліцей - фізико-математична школа- 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 - центр дитячої та юнацької творчості „Надія” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

__________________________________________________________________ 
вул. Маршала Конєва, 9а, м. Кіровоград, 25031, тел. 55-72-40, 55-75-30, e-mail: zosh18@ukr.net 

 

НАКАЗ 

 

від  «05»  вересня 2014 р. 

 

Про проведення Місячника 

молодого педагога - стажиста  

 

 На виконання плану роботи центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради, наказу 

управління освіти кіровоградської міської ради від 10.09.2014 року № 407/о 

«Про проведення Місячника молодого педагога стажиста» 

Н А К А З У Ю:  

1. Провести з 16 вересня  по 16 жовтня 2014 року Місячник  молодого     

педагога - стажиста з проблеми «В. О.  Сухомлинський-діалог із сучасністю», 

присвяченого 96 - річчю з дня народження великого педагога  Василя 

Сухомлинського. 

2. Затвердити програму Місячника  молодого педагога - стажиста 

(додається ). 

3. Завіні В.П., заступнику директора з навчально – виховної роботи:  

3.1. Забезпечити проведення  Місячника  молодого педагога в закладі, 

відповідно до програми ; 

3.2 Забезпечити прибуття учителів-стажистів на міські методичні заходи 

відповідно до програми Місячника. 

 3.3. До 18 жовтня 2014 року направити в центр методичної та соціально-

психологічної служби (вул. Дворцова 41/26) інформацію щодо організації та 

проведення Місячника  молодого педагога-стажиста  в навчальних закладах.  

3.4. Підготувати до 17 жовтня 2014 року проект наказу “Про підсумки 

проведення Місячника молодого педагога-стажиста”.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

        Директор закладу                                          Приліпко В.І. 

 

 
Завіна 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Додаток 

до наказу управління освіти  

від «__» вересня 2014 року № 

 

 

Програма 

Місячника молодого педагога – стажиста з проблеми  

«В. О.  Сухомлинський-діалог із сучасністю», присвяченого 96 - річчю з дня 

народження великого педагога  Василя Сухомлинського. 
 

№ 

п/п 

Дата та місце 

проведення  

Зміст роботи  Відповідальний  

1.  16.09.2014 р. о 

14.00, 

НВК 

«Кіровоград- 

ський 

колегіум» 

“Педагогічна вітальня” : відкриття 

Місячника молодого педагога - стажиста з 

проблеми: «В. О.  Сухомлинський-діалог із 

сучасністю»  

 

 

 

 

 

 

Завіна В.П. 

2. 22.09.2014 р. о 

15.00, 

Гімназія імені 

Тараса 

Шевченка 

Екскурсія для педагогів-стажистів  до музею     

Тараса Шевченка та здійснення віртуальної 

подорожі до  музею В.О. Сухомлинського в 

Павлиші. 

Завіна В.П. 

3.  22.09.2014 р. о 

15.30,  

Гімназія імені 

Тараса 

Шевченка 

Групові консультації для педагогів-

стажистів за фахом з проблеми:              

«В.О. Сухомлинський про підготовку 

вчителя до уроку та шляхи його 

удосконалення» 

Завіна В.П.  

4.  16.09.2014 – 

10.10.2014 р.   

День відкритих дверей для педагогів-

стажистів: 

1. Бесіда за «круглим столом»  з 

проблеми «Що тебе захоплює в педагогіці 

В.О. Сухомлинського? 

Який повинен бути сучасний урок?»; 

2. “Майстер-класи”:  

-для вчителів хімії та біології:  

2.6.Тасенко Л.О., Мироненко О.М., вчителів 

хімії та біології  НВО №16 з проблеми: 

«Використання ІКТ на уроках хімії та 

біології»; 23.09.2014 року, початок о 9.00; 

-для вчителів образотворчого мистецтва: 

2.8.Агєєвої О.В., вчителя образотворчого 

мистецтва НВО «Вікторія-П» з проблеми: 

«організація роботи вчителя образотворчого 

мистецтва в умовах Державних стандартів 

початкової та повної загальної середньої 

освіти»; 07.10.2014 року , початок 0 10.00; 

Завіна В.П.,       

Бойко У.С.,     

Мажара А.О., 

Ігнатьєва І.Г. 



-для вчителів музичного мистецтва: 

2.9.Калашнікової О.В., вчителя музичного 

мистецтва ЗОШ І ступеня « Мрія» з 

проблеми: « Форми і методи роботи на 

уроці музичного мистецтва»; 02.10.2014 

року; початок о 9.00; 

-для вихователів ГПД: 

2.10.Калайди О.Ю., вихователя ГПД НВК 

Кіровоградський колегіум» з проблеми: 

«Організація роботи з дітьми у другій 

половині дня»; 01.10.2014 року; початок 0 

13.00; 

 

5. 22.09-

13.10.2014 р.;   

 

Індивідуальні консультації для педагогів-

стажистів (за потребою) 

Завіна В.П., педагоги 

насиавники 

6. 15.10.2014 р., 

НВК 

«Кіровоград- 

ський 

колегіум», 

14.00 

Тренінг «Справжній вчитель. Який він?» Завіна В.П. 

7 Буде визначено 

додатково 

Поїздка до музею В.О. Сухомлинського в 

Павлиш 

 Завіна В.П., 

Панченко С.П. 

 


