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УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 

55210, м. Первомайськ, вул. Корабельна 4а, тел. 3-11-53 

Код 25992600 

http://adm_sh5@ukr.net  

НАКАЗ 

м. Первомайськ 

01.09.2017           № 167 

 

Про призначення відповідальних за  

завідування кабінетами та майстернями 

 

З метою забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних кабінетах 

та майстернях, збереження матеріально-технічної бази школи, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити відповідальних за кабінети та майстерні таких вчителів: 

- Липу О.А., вчителя музичного мистецтва, - кабінет №2 (музики); 

- Ходак Н.Р., вчителя англійської мови, – кабінет №3 (англійської мови); 

- Сидоренко В.Є., вчителя англійської мови, – кабінет №4 (англійської мови); 

- Цуркан Р.С., вчителя математики, – кабінет №5 (математики); 

- Поточняка О.В., вчителя інформатики, – кабінет №15 (ІКТ); 

- Пархоменко О.С., вчителя математики – кабінет № 6 (ІКТ); 

- Браковець І.О., вчителя історії, – кабінет №7 (історії); 

- Луценко О.Я., вчителя біології, – кабінет №16 (біології); 

- Павлову І.В., вчителя англійської мови, – кабінет №17 (англійської мови); 

- Методичний кабінет – кабінет №18 (англійської мови); 

- Ракову Л.В., вчителя української мови та літератури, – кабінет №19 

(української мови та літератури); 

- Андрєєву І.В., вчителя історії, – кабінет №20 (історії); 

- Чоловську А.Б., вчителя світової літератури, – кабінет№21 (світової 

літератури); 

- Сікорську Г.Ю., вчителя біології, – кабінет №23 (біології); 

- Харчук І.П., вчителя фізики – кабінет №24 (фізики); 

- Лівінська О.С., вчителя хімії, – кабінет №25 (хімії); 

- Токар Г.В., педагога-організатора, – кабінет №26 (педагога організатора); 

- Ясько І.О., вчителя математики, – кабінет №27 (математики); 

- Мовчан І.С., – кабінет №28 (англійської мови); 

- Артьомова В.І., вчителя географії, – кабінет №29 (географії); 

- Багмут Л.В., вчителя української мови та літератури, – кабінет №30 

(народознавства); 

- Браковець І.О., вчителя основ здоров’я, – кабінет №31 (основи здоров’я); 

- Ольшевську Г.М., вчителя математики, – кабінет№32 (математики); 

- Плошник Л.В., вчителя української мови та літератури, – кабінет №33 

(української мови та літератури); 

- Випріцька Г.Ф., вчителя образотворчого мистецтва, – кабінет №34 

(образотворчого мистецтва); 
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- Якобчук Н.О., вчителя обслуговуючої праці, – кабінети №35,36 (обслуговуючої 

праці); 

- Щербакову О.В., вчителя початкових класів, – кабінет№39 (початкових класів); 

- Войцеховську Ж.В., вчителя початкових класів, – кабінет №40 (початкових 

класів); 

- Станішевську І.О., вчителя початкових класів, – кабінет№41 (початкових 

класів); 

- Мещерякову О.І.., вчителя початкових класів, – кабінет №42 (початкових 

класів); 

- Спальня – кабінет №44 ; 

- Стасюк А.М., вчителя англійської мови, – кабінет №45 (англійської мови); 

- Гребещенко А.Ф., вчителя початкових класів, – кабінет №46 (початкових 

класів); 

- Ігрова – кабінет №47 ; 

- Михайльонок С.В., вчителя початкових класів, – кабінет №48 (початкових 

класів); 

- Полякову Н.А., вчителя початкових класів, – кабінет № 49 (початкових класів); 

- Жебровську А.О., вчителя початкових класів, – кабінет №50 (початкових 

класів); 

- Захарову Л.А., вчителя початкових класів, – кабінет№51 (початкових класів); 

- Войцеховська Ж.В., заступник директора з НВР, – кабінет №52; 

- Сидоренко О.Є., вчителя початкових класів, – кабінет №53 (початкових класів); 

- Трегуб Д.П., вчителя англійської мови, – кабінет№54 (англійської мови); 

- Чаловську С.П., вчителя початкових класів, – кабінет №55 (початкових класів); 

- Вареник С.В., психолога практичного, – кабінет №56 (психолога практичного); 

- Якобчука В.У., вчителя трудового навчання, – майстерні (столярна, слюсарна) 

№11, 12; 

- Ващенка О.В., Глушка В.В., вчителів фізичної культури, – спортивна зала; 

- Мельникову С.В., вчителя фізичної культури, – спортивна кімната; 

- Мезенцеву О.О., шкільного фельдшера, – медичний кабінет; 

- Перкову Т.П., соціального педагога, – кабінет соціального педагога; 

2.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Степанову Л.М. 

 

 

 

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. №5    С.В.Саковський 

 

 

Степанова 
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