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Н А К А З 

 

від «20» грудня 2018 р.        м. Київ       № 15 
 

Про підсумки моніторингу  

організації школи молодого  

педагога 
 

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області на 2018 рік, з метою  

вивчення ролі методиста та методичних комісій у наданні допомоги 

молодому спеціалісту з розв’язання конкретних проблем щодо методики 

навчання та виховання здобувачів професійної освіти; вивчення рівня 

співробітництва і взаємодії між молодими фахівцями й досвідченими 

педагогами; розвитку професійної майстерності,  формування творчого 

стилю педагогічної діяльності у молодих спеціалістів; вивчення ролі 

методиста в оволодінні молодим спеціалістом педагогічною майстерністю 

через вивчення досвіду роботи досвідчених педагогів освітнього закладу та 

вивчення найсучасніших форм організації школи молодого педагога в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти Київської області у 2018 

році проведено моніторинг організації школи молодого педагога. 

На підставі результатів моніторингу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати результати роботи з організації школи молодого педагога 

найкращими у таких закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

Київської області: 

ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг» – 153 бали, 

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти» – 147 

балів,  

ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» – 

116 балів,  

ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» – 113 балів, 

ДНЗ «Згурівський професійний ліцей» – 110 балів. 

 



2. Навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у 

Київській  області: 

2.1  забезпечити висвітлення інформації про підсумки моніторингу на 

сайті Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Київській області;  

2.2 провести семінар для методистів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти за результатами моніторингу; 

2.3 відзначити дипломами методистів ЗП(ПТ)О, робота яких визнана 

найкращою (за результатами моніторингу): 

Рибак Олену Миколаївну (ДПТНЗ «Богуславське вище професійне 

училище сфери послуг»), 

Юрченко Тетяну Володимирівну (ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти»), 

Дяченко Олену Вікторівну (ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне 

училище будівництва та сервісу»), 

Опанасенко Людмилу Олександрівну (ДПТНЗ «Бородянський 

професійний аграрний ліцей»), 

Тетеріну Світлану Миколаївну (ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»). 
 

3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

3.1 довести до відома педагогічних працівників ЗП(ПТ)О результати 

моніторингу (додаток); 

3.2 сприяти покращанню організації роботи школи молодого педагога, 

стимулювати молодих педагогів та педагогів-наставників до впровадження 

передового педагогічного досвіду. 
 

4. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

 ДНЗ «Тетіївське професійно-технічне училище» (Кінзерський В.А.), 

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» (Пустовіт В.М.), ДНЗ «Київське 

обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного 

сервісу» (Сушко В.В.), ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»   

(Динько В.А.), ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» 

(Баран М.П.), ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище» 

(Недашківський Р.М.), ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної 

освіти» (Мельник І.А.), ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної 

освіти» (Ситніков Я.О.), ДНЗ «Сквирське вище професійне училище» 

(Пасічник О.С.) вжити заходів для активізації роботи школи молодого 

педагога та сприяти удосконаленню професійної майстерності педагогів. 
 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

методичної роботи Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у Київській області Брезіцьку В.В. 

  

Директор                             М. Стасєєва 
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