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Н А К А З 
м. Тернопіль 

 

  01 вересня 2020  року                                                                                № 233 

 

  Про створення школи 

 становлення молодого педагога 

 
 З метою підтримання належного рівня професійної та загальної освіти, сучасної 

організації роботи з молодими та малодосвідченими педагогами, майстрами виробничого 

навчання, спрямованої на підвищення їх психолого-педагогічної, загальнокультурної, 

фахової, методичної підготовки 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати у 2020-2021 н.р. школу становлення молодого педагога (далі Школа). 

2. Затвердити Положення про створення школи становлення молодого педагога. 

(додаток 1)   

3. Затвердити план роботи Школи на 2020-2021 н.р. (додаток 2). 

4. Закріпити за молодими та малодосвідченими педагогами педагогів-наставників: 

Бартошак В. О., майстер в/н з професії «Агент з організації туризму», викладач 

«Туристичне краєзнавство. Економіка туризму» – Явор Н.Я., майстер в/н з професії 

«Адміністратор» (14 тарифний  розряд, педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання I категорії»; 

Рімкевічіус Н.П., майстер в/н з професії «Візажист» – Сироїжко О.М., майстер в/н з 

професії перукар, (14  тарифний розряд, педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання I категорії»; 

майстер в/н з професії «Візажист»  

Скібчик О.І., викладач біології, майстер в/н з професії «Візажист»  

 – Брик Ю.Р., викладач біології, (спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання  

«викладач-методист»); 

Теляга Г.А., викладач історії – Братусь М.П., викладач української літератури, 

світової літератури, (спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання « викладач-

методист»); 

5. Педагогам-наставникам допомогти молодим педагогам скласти індивідуальні 

завдання до плану самоосвіти з урахуванням їхньої теоретичної і методичної 

підготовки. 

6. Інформацію про роботу з молодими педагогами кожному наставнику підготувати 

до 19 червня  2021 року і обговорити на інструктивно-методичній нараді. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста училища  

 

            Директор ТВПУ 

     сфери послуг та туризму                                                        Г.Є. Грушко 
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                                                                                     Додаток 1 до наказу №233 від 01.08.2020 року 

ПЛАН 

роботи Школи становлення молодого педагога 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 
№ 

з/п 
Зміст занять Терміни Виконавці 

Заняття № 1 

1. Ознайомлення з планом роботи Школи.  

 

жовтень 

(20.10.2020) 

Сампара О.В. 

2. 

 

Формування професійної компетентності. 

Способи активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти». 

 

Сироїжко О. П. 

 

молоді педагоги, 

методист 
3 Обговорення плану самоосвіти  педагога 

«Сучасні освітні  платформи для підвищення 

кваліфікації» 

Заняття № 2 

1. Використання інформаційно-комунікативних 

технологій у 

навчальному процесі.  

листопад 

(24.11.2020) 

Сампара О.В. 

 

2. Створення навчального контенту для 

дистанційного навчання, робота в  студії 

дистанційного навчання  

Явор Н.Я. 

 

молоді педагоги, 

 методист. 

Заняття № 3 

1. Моделювання структури уроку в контексті 

компетентнісного підходу, відповідно до обраного 

типу. 

  

січень 

(27.01.2021) 

Брик Ю.Р., 

методист 

2. Планування уроку та його підготовка Створення 

навчального контенту для дистанційного 

навчання, робота в  студії дистанційного навчання  

методист,  

молоді педагоги 

Заняття № 4 

1. Практикум «Педагогічний портрет.  Самоаналіз 

та взаємоаналіз педагогічного досвіду» 

 

березень 

(23.03.2021) 

Братусь М.П. 

 

 

 

методист,  

молоді педагоги 

2 «Активізація навчально-виховного процесу через 

медіапросвіту  з прав людини» 

Заняття № 5 

1. Круглий стіл «Створення навчального контенту як 

складової педмайстерності викладача. «Імідж 

сучасного уроку».» 

 

травень 

(23.05.2021) 

методист,  

педагоги-наставники 

2. Виставка методичних напрацювань молодих 

педагогів (розробки уроків, роздаткового 

матеріалу, опорних конспектів, електронних 

презентацій) 

методист,  

молоді педагоги 

 
 

 

 

 


