
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП» 

_____  Л.В.Сулковська 

 «__» серпня 2021 року 

ВЕРЕСЕНЬ 

№ 

з/п 

Зміст заходу Дата 

проведення 

Відповідальний Форма 

завершення 

При-

мітка 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1.1. Координаційна діяльність Центру 

1. Затвердження посадових 

інструкцій та обов’язків 

працівників Центру. 

до 01.09.2021 Л.Сулковська протокол 

 

 

2. Організація роботи на новий 
навчальний рік (участь у 
семінарах, нарадах інших 
формах роботи). 

до 10.09.2021 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

річний план 

роботи 

 

3. Узагальнення діагностичних 
даних та планування 
індивідуальних, групових та 
колективних консультацій 
педагогічних працівників 
визначених Положенням про 
центри професійного розвитку. 

до 10.09.2021 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

узагальнені дані  

4. Планування роботи установи на 

новий навчальний рік (розгляд 

плану (планів) роботи та його 

(їх) схвалення). 

до 17.09.2021 Л.Сулковська 

 

річний план 

роботи 

 

5. Опрацювання нормативно-

правових документів, 

рекомендацій щодо організації 

освітнього процесу у новому 

навчальному році. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база 

нормативно-

правової 

документації 

 

6. Оновлення реєстру бази даних 

суб’єктів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників. 

упродовж 

вересня 

Ж.Дубовець, 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

База даних  

1.2. Вивчення, опрацювання та виконання  законодавчих, 

нормативно-правових і директивних документів 

7. Розпорядження Кабміну від 13 

грудня 2017 р.  № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 

2017-2029 роки із 

запровадження Концепції 

реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа». 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

8. Закон України «Про повну 

загальну середню освіту» від 

08.04.2020 №1/9-201. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

9. Порядок   підвищення   

кваліфікації   педагогічних   і   

науково-педагогічних  

працівників,  затверджений  

постановою  Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=55487
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=55487


800 (зі змінами) 

10. Лист  МОН  «Щодо  

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти» від 04.03.2020 №1/9-14. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

11. Постанови КМУ «Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової освіти» 

21.02.2018 № 87 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2019 №688). 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

12. Державний стандарт початкової 

загальної освіти для дітей з 

особливими освітніми 

потребами» від 21.08.2013 № 

607. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

13. Концепція реалізації державної 

політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти 

“Нова українська школа” на 

період до 2029 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

14. Концепція розвитку 

природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти), схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 

2020 року № 960-р. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

15. Методика експертного 

оцінювання професійних 

компетентностей учасників 

сертифікації шляхом вивчення 

їх практичного досвіду роботи, 

затверджено наказом 

Державною службою якості 

освіти від 24 лютого 2020 року 

№ 01-11/6. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

16. Положення про дистанційне 

навчання, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 25 квітня 2013 року 

№ 466, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 

30 квітня 2013 року за № 

703/23235 (зі змінами). 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

17. Положення про дистанційну 

форму здобуття загальної 

середньої освіти, затверджене 

наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23 квітня 

2019 № 536, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 

22 травня 2019 р. за № 

547/33518. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=51226
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=51226
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https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=17200
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=17200
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=17200
https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=17200


18. Положення про сертифікацію 

педагогічних працівників, 

затверджене постановою 

Кабінетом Міністрів України 

від 27 грудня 2018 року № 1190 

(Положення в редакції 

Постанови КМ №1094 від 

24.12.2019). 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

19. Положення про центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

затверджене постановою 

Кабінетом Міністрів України 

від 29 липня 2020 року №672. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

20. Положення про психологічну 

службу у системі освіти 

України, затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 22 травня 2018 року 

№509, зареєстроване у 

Міністерстві юстиції України 

31 липня 2018 року за 

№885/32337. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

21. Лист МОН Щодо методичних 

рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у 

закладах загальної середньої 

освіти у 2021/2022 навчальному 

році.  

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

22. Примірне положення про 

команду психолого-

педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми 

потребами в закладі загальної 

середньої та дошкільної освіти, 

затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки 

України від 08 червня 2018 

року № 609. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

23. Про захист персональних 

даних: Закон України у редакції 

від 20 березня 2020 року № 

2297-VI. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

24. Про запобігання корупції: 

Закон України у редакції від 19 

квітня 2020 року №1700-VII. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

25. Про позашкільну освіту: Закон 

України від 22 червня 2000 

року №1841-III, в редакції від 

18.03.2020, підстава - 463-IX. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

ІІ. Формування професійних компетентностей керівників 

та педагогічних працівників. Супровід та консультування. 

2.1. Підвищення професійного рівня та компетенції керівників та педагогічних працівників.  

7. Надання консультативної 

підтримки педагогічним 

працівникам . 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

https://edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc?npmid=94&npid=57637
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8. Професійна підтримка у 

підборі програм підвищення 

кваліфікації педагогів. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

9. Надання фахової допомоги 

педагогам у період підготовки 

до атестації, сертифікації. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

10. Ознайомлення педагогічних 

працівників з новими 

нормативними документами в 

галузі освіти, оприлюднення 

матеріалів на Web-сайті 

Центру. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

11. Надання фахової допомоги 

молодим спеціалістам. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

12. Аудит запитів та потреб 

педагогічних працівників для 

організації консультаційної 

роботи в закладах освіти. 

до 10.09.2021 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

13. Координація професійних 

спільнот педагогічних 

працівників.   

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

2.2. Створення умов для безперервного  

професійного розвитку педагогічних працівників Центру 

14. Створення умов для 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська   

14.1.  Забезпечення систематичного 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

центру в системі 

післядипломної освіти. 

13-16.09.2021 В.Маринич,  

О.Помін 

графік  

14.2. Сприяння участі педагогічних 

працівників центру в 

навчальних програмах та 

заходах ДСЯО, РОІППО, 

наукових установ та закладів 

вищої та післядипломної 

освіти. 

13-16.09.2021 
(навчання експертів з 

сертифікації) 

22-24.09.2021 
(навчання 

супервізорів) 

В.Стрілець 

 

 

Л.Сулковська, 

В.Стрілець 

І.Корінь 

графік  

15. Створення системи 

професійної взаємодії 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська   

15.1. Проведення інструктивно-

інформаційних нарад при 

директору Центру: 

13.09.2021 р. 
900 год. 

 

Л.Сулковська протокол  

15.1.1. Про планування роботи 

працівників Центру. 

Л.Сулковська   

15.1.2. Про видавничу діяльність 

Центру. Наповнення 

новинами Центру. 

Л.Сулковська   

15.1.3. Різне. Л.Сулковська   

16. Надання психологічної 

підтримки педагогам Центру: 

упродовж 

вересня 

В.Стрілець узагальнені дані  

16.1 Визначення потреб до 30.09.2021 В.Стрілець   



педагогічних працівників у 

конкретних стратегіях 

психологічного супроводу. 

2.3. Створення умов для підвищення конкурентноспроможності керівника закладу освіти як 

менеджера освітніх змін 

17. Здійснення консультативної 

підтримки розвитку 

компетентностей керівників 

закладів освіти: 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

17.1. Організація та проведення 

консультування керівників 

закладів освіти з питань 

розробки документів закладу 

освіти. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

17.2. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти: 

«Круглий стіл» з керівниками 

Рокитнівської, Березівської, 

Старосільської ТГ з теми 

«Впровадження внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти: проблеми та шляхи їх 

вирішення» (за участю 

начальника управління 

Державної служби якості 

освіти у Рівненській області) 

15.09.2021 Л.Сулковська   

2.4. Створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних  

працівників як важливої умови забезпечення якості освіти 

18. Вивчення та аналіз запитів 

педагогічних працівників 

щодо їх професійного 

розвитку: 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

узагальнені дані  

18.1. Розробка та впровадження 

інструментарію (форм 

опитування, анкет тощо) для 

визначення потреб педагогів у 

професійному розвитку. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

18.2. Співпраця Центру та 

педагогічних працівників. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

19. Здійснення супроводу та 

консультування педагогічних 

працівників. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

19.1. Організація та проведення 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

педагогічних працівників з 

питань визначених 

Положенням про центри 

профеійного розвитку 

педагогічних працівників. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

19.2. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти 

(тренінгів, круглих столів, 

семінарів тощо): 

    

19.2.1. Студія працівників закладів 

дошкільної освіти з теми 

02.09.2021 

10
00 

Н.Черногор план заходу  



«Особливості організації 

роботи педагогічних 

працівників закладів 

дошкільної освіти у 2021-

2022 н.р.» 
19.2.2. Вебінар «Організація роботи 

та програмне забезпечення 

керівника гуртка в закладах 

загальної середньої, 

позашкільної освіти» 

21.09.2021 

14
30 

Н.Федорович план заходу  

19.2.3. Засідання спільноти 

позашкільної освіти «Школа 

педагога-організатора» 

23.09.2021  

10
00 

Н.Федорович план заходу ЦДЮТ 

19.2.4. Нарада директорів закладів 

дошкільної освіти 

23.09.2021  

10
00 

 

Н.Черногор план заходу (вул. 

Незалеж-

ності, зал 

засідань 

№15) 

19.2.5. Майстер - клас для спільноти 

вчителів інформатики 

«Робота на платформі  

journal.iea.gov.ua» 

24.09.2021 

10
00 

О.Помін план заходу  

19.2.6. Святкування Дня працівників 

освіти 

30.09.2021 

14
00 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сценарій заходу (вул. 

Соборності, 

11, БК) 

2.5. Створення умов для безперервного професійного  

розвитку психологічної служби закладів освіти 

20. Вивчення та аналіз запитів 

працівників психологічної 

служби щодо їх професійного 

розвитку. 

до 10.09.2021
 

В.Стрілець узагальнені дані 
 

2.6. Інформаційно-видавнича діяльність Центру 

21. Оновити базу «Навчальні 
заклади Рокитнівської, 
Березівської, Старосільської 
ТГ 2021-2022 н.р.». 
 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

22. Класифікація наявних 

періодичних  матеріалів щодо 

організації НВП 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

23. Огляд матеріалів 

освітянських періодичних 

видань. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

24. Підготовка та розміщення 

інформації на сайті Центру. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  

25. Підготовка статей та 

висвітлення матеріалів в 

засобах масової інформації. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

статі, матеріали  

26. Оновлення баз даних 

керівників та педагогічних 

працівників закладів освіти 

громади. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

бази даних  

27. Формування та 

оприлюднення на веб-сайті 

Центру бази даних програм 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  



інших джерел інформації 

(веб-ресурси), необхідних для 

професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

2.7. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення Центру 

28. Складання пропозицій щодо 

формування кошторису на 

2022 рік. 

до 15.09.2021 Л.Сулковська пропозиції до 

бюджету 

 

29. Провести тарифікацію 

педагогічних працівників 

Центру. 

до 10.09.2021 Л.Сулковська тарифікаційний 

список 

 

Примітки до плану 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


