
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП» 

_____  Л.В.Сулковська 

 «29» вересня 2021 року 

ЖОВТЕНЬ 

№ 

з/п 

Зміст заходу Дата 

проведення 

Відповідальний Форма 

завершення 

При-

мітка 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1.1. Координаційна діяльність Центру 

1. Оновлення бази даних 

педагогічних працівників 

освітніх закладів громади. 

до 15.10.2021 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних   

2. Організація навчань 
педагогічних працівників 
Центру, майстер-класи, обмін 
досвідом тощо (графік 
навчань на 2021-2022 н.р.). 

до 11.10.2021 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

річний план 

роботи 

 

3. Поповнення та 
функціонування сайту 
Центру. 

упродовж 

жовтня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  

4. Створення груп професійної 

взаємодії з використанням 

інформаційних платформ. 

до 20.10.2021 Л.Сулковська 

 

річний план 

роботи 

 

5. Створення інформаційної бази 

ресурсів для організації 

дистанційного та змішаного 

навчання. 

упродовж 

жовтня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

6. Створення бази даних 

ресурсів та поширення 

інформації, необхідної для 

запровадження системної 

протидії булінгу в закладах 

освіти. 

до 31.10.2021 В.Стрілець база даних  

1.2. Вивчення, опрацювання та виконання  законодавчих,  

нормативно-правових і директивних документів 

7. Закон України «Про освіту» упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

8. Закон України «Про повну 

загальну середню освіту»  

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

9. Закон України «Про 

позашкільну освіту»  

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

10. Закон України «Про 

дошкільну освіту» 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

11. Постанова від 11.09.2018 № 

676 Наказ МОН від 25 червня 

2018 р. "Про затвердження 

Інструкції з діловодства у 

закладах загальної середньої 

освіти" (Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 

11 вересня 2018 р. № 

1028/32480) 

упродовж 

жовтня 
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
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480
https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480


12. Постанова від 08.06.2018 № 

609 Про затвердження 

Примірного положення про 

команду психолого-

педагогічного супроводу 

дитини з особливими 

освітніми потребами в закладі 

загальної середньої та 

дошкільної освіти 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

13. Постанова від 10.05.2018 № 

367 Про затвердження 

Порядку зарахування, 

відрахування та переведення 

учнів до державних та 

комунальних закладів освіти 

для здобуття повної загальної 

середньої освіти 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

14. 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 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

15. Порядок   підвищення   

кваліфікації   педагогічних   і   

науково-педагогічних  

працівників,  затверджений  

постановою  Кабінету 

Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800 (зі 

змінами) 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

16. Концепція розвитку 

природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти), 

схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України 

від 5 серпня 2020 року № 960-

р. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

17. Постанови КМУ «Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової освіти» 

21.02.2018 № 87 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2019 №688). 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

18. Державний стандарт 

початкової загальної освіти 

для дітей з особливими 

освітніми потребами» від 

21.08.2013 № 607. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

19. Концепція реалізації 

державної політики у сфері 

реформування загальної 

середньої освіти “Нова 

українська школа” на період 

упродовж 

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


до 2029 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 

грудня 2016 року № 988-р. 

20. 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 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

21. 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 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

22. 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 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

23. 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 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

24. Положення про центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників, 

затверджене постановою 

Кабінетом Міністрів України 

від 29 липня 2020 року №672. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

25. 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 

жовтня 
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.  



26. Надання консультативної 

підтримки педагогічним 

працівникам . 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

27. Професійна підтримка у 

підборі програм підвищення 

кваліфікації педагогів. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

28. Надання фахової допомоги 

педагогам у період підготовки 

до атестації, сертифікації. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

29. Ознайомлення педагогічних 

працівників з новими 

нормативними документами в 

галузі освіти, оприлюднення 

матеріалів на Web-сайті 

Центру. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

30. Надання фахової допомоги 

молодим спеціалістам. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

31. Аудит запитів та потреб 

педагогічних працівників для 

організації консультаційної 

роботи в закладах освіти. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

32. Координація професійних 

спільнот педагогічних 

працівників.   

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

2.2. Створення умов для безперервного  

професійного розвитку педагогічних працівників Центру 

33. Створення умов для 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

жовтня 

Л.Сулковська   

33.1.  Забезпечення систематичного 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

центру в системі 

післядипломної освіти. 

25-28.10.2021 Ж.Дубовець графік  

33.2. Сприяння участі педагогічних 

працівників центру в 

навчальних програмах та 

заходах ДСЯО, РОІППО, 

наукових установ та закладів 

вищої та післядипломної 

освіти. 

04.10.2021 
(участь у 

сертифікації) 

01.-12.10.2021 
(звірка ЗЗСО у 

УЦОЯО) 
 

В.Стрілець 

 

 

О.Помін 

 

 

 

план-графік 

ДСЯО 

 

34. Створення системи 

професійної взаємодії 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

жовтня 

Л.Сулковська   

34.1. Проведення інструктивно-

інформаційних нарад при 

директору Центру: 

18.10.2021 р. 
900 год. 

 

Л.Сулковська протокол  

34.1.1. Підвищення рівня 

майстерності вчителів, 

спрямування їхньої роботи на 

реалізацію творчого 

потенціалу, пошук 

ефективних шляхів 

Л.Сулковська   



організації освітньої 

діяльності. 
34.2. Взаємовідвідування 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

педагогічними працівниками 

Центру. 

упродовж 

жовтня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

план  

34.3. Організація та проведення 

модельних (навчальних) 

заходів з професійного 

розвитку педагогів Центру: 

22.10.2021 

16
00 

Л.Сулковська план тренінгу зал засідань 

№15 

34.3.1. Тренінг «Самоосвіта 

педагогічних працівників 

Центру» 

2.3. Створення умов для підвищення конкурентноспроможності керівника  

закладу освіти як менеджера освітніх змін 

35. Здійснення консультативної 

підтримки розвитку 

компетентностей керівників 

закладів освіти: 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

35.1. Створення бази даних 

інформаційних ресурсів, 

необхідних для розвитку 

компетентностей керівників 

закладів освіти. 

    

36. Здійснення консультативної 

підтримки розвитку 

компетентностей керівників 

закладів освіти: 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

36.1. Консультпункт: «Розробка та 

ведення документації в 

освітніх закладах та 

установах» 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська 
 

  

36.2. Консультпункт: «Організація 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

освітніх закладах та 

установах» 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська 
 

  

36.3. Консультпункт: «Особливості 

організації атестації та 

сертифікації керівників кадрів 

та педагогічних працівників» 

упродовж 

жовтня 

Ж.Дубовець, 

В.Стрілець, 

консультанти 

  

37. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти: 

упродовж 

жовтня 

   

37.1 Спільнота директорів закладів 

дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної 

освіти «Школа 

новопризначеного керівника 

«Знання – ключ до успіху» 

12.10.2021 

10
00 

Л.Сулковська  зал засідань 

№15 

37.2. Інструктивно-консультативна 

нарада із заступниками 

директорів з навчально-

виховної роботи 

29.10.2021 

10
00 

Л.Сулковська  зал засідань 

№15 

37.3. Спільнота директорів закладів 

дошкільної освіти та 

28.10.2021 

12
00 

Н.Черногор   



медичних сестер вебінар 

«Про організацію та порядок 

харчування дошкільнят» 

38. Консультування керівників 

закладів освіти: 

- щодо організації 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

закладі освіти; 

- щодо ведення документації в 

закладі освіти 

 

 

13.10.2021 

 

 

 

20.10.2021 

Л.Сулковська   

 
 

Більський 

ЗЗСО 

 

 

 

 

 

Старосільсь

кий ЗЗСО 

39. Створення бази даних 

ресурсів та поширення 

інформації, необхідної для 

запровадження системної 

протидії булінгу в закладах 

освіти. 

до 31.10.2021 В.Стрілець база даних  

2.4. Створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних  

працівників як важливої умови забезпечення якості освіти 

40. Вивчення та аналіз запитів 

педагогічних працівників 

щодо їх професійного 

розвитку: 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

узагальнені дані  

40.1. Популяризація 

інструментарію для 

оцінювання та 

самооцінювання педагогами 

власної педагогічної 

діяльності. 

упродовж 

жовтня 
   

40.1.1 Консультпункт: «Особливості 

організації атестації та 

сертифікації керівників кадрів 

та педагогічних працівників» 

упродовж 

жовтня 

Ж.Дубовець, 

В.Стрілець, 

консультанти 

  

40.1.2. Вебінар для усіх категорій 

педагогічних працівників 

«Самооцінювання вланої 

педагогічної діяльності. 

Визначення індивідуальної 

траєкторії розвитку 

педагогічного працівника» 

27.10.2021 

14
00 

Л.Сулковська, 

В.Стрілець 

матеріали заходу  

40.2. Співпраця Центру та 

педагогічних працівників. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

41. Поширення інформації 

щодо питань професійного 

розвитку педагогічних 

працівників. Курси 

підвищення кваліфікації 

при РОІППО 

04.-07.10.2021 

(5-11 кл.), 

04.-08.10.2021 
(асистенти), 

11.-22.10.2021 
(поч.кл.), 

18.-22.10.2021 
(асистенти), 

18.-21.10.2021 

(5-11 кл.), 

25.-28.10.2021 
(5-11 кл.), 
25.10-05.11.2021 
(поч.кл.) 

Ж.Дубовець   

42. Здійснення супроводу та упродовж Л.Сулковська,   



консультування педагогічних 

працівників. 

жовтня консультанти, 

В.Стрілець 
42.1. Організація та проведення 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

педагогічних працівників з 

питань визначених 

Положенням про центри 

профеійного розвитку 

педагогічних працівників. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

42.2. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти 

(тренінгів, круглих столів, 

семінарів тощо): 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець, 

керівники спільнот 

  

42.2.1. Вебінар для усіх категорій 

педагогічних працівників 

«Самооцінювання вланої 

педагогічної діяльності. 

Визначення індивідуальної 

траєкторії розвитку 

педагогічного працівника». 

27.10.2021 

14
00 

Л.Сулковська, 

В.Стрілець 

план та 

матеріали заходу 

 

42.2.2. Спільнота вчителів 

початкових класів «Вчителі 

початкових класів 

Рокитнівщини» вебінар 

«Впровадження особистісно 

орієнтованого та діяльнісного 

підходів в організації роботи 

НУШ». 

28.10.2021 

14
30 

В.Стрілець, 

В.Мініч 

 

план та 

матеріали заходу 

 

42.2.3. Спільнота заступників 

директорів з виховної роботи 

«Круглий стіл» за участю 

методиста кабінету виховної 

роботи РОІППО Н.Мінакової 

«Актуальні питання 

організації виховної роботи в 

закладах». 

19.10.2021 

10
00 

Н.Федорович, 

О.Кушнір 

план та 

матеріали заходу 

зал засідань 

№15 

42.2.4. Спільнота педагогічних 

працівників  закладів 

дошкільної освіти 

«Педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти  

Рокитнівської селищної ради» 

семінар-практикум «Розвиток 

пізнавальноїактивності 

старших дошкільників у 

різних сферах 

життєдіяльності». 

21.10.2021 

10
00 

Н.Черногор, 

А.Козлова 

план та 

матеріали заходу 

РЗДО №1 

42.2.5. Спільнота вчителів 

математики семінар-

практикум «Формування 

предметних компетентностей 

з математики під час 

підготовки до олімпіади та 

ДПА» (формат проведення - 

онлайн).  

22.10.2021 

14
00 

О.Помін, 

Ю.Хомицька 

план та 

матеріали заходу 

 



42.2.6. Спільнота вчителів 

інформатики семінар-

практикум «Розв’язування 

олімпіадних задач з 

інформатики» (формат 

проведення - онлайн). 

29.10.2021 

12
00 

О.Помін, 

І.Голиш 

план та 

матеріали заходу 

 

42.2.7. Спільнота вчителів біології, 

екології, природознавства, 

основ здоров’я вебінар 

«Використання ІКТ на уроках 

біології як засіб формування 

інформаційної 

компетентності учнів». 

11.10.2021 

15
00 

В.Маринич, 

А.Місечко 

план та 

матеріали заходу 

 

42.2.8. Спільнота вчителів хімії 

вебінар «Робота з 

обдарованими дітьми на 

уроках хімії». 

18.10.2021 

11
00 

В.Маринич, 

С.Лесковець 

план та 

матеріали заходу 

 

42.2.9. Спільнота вчителів іноземних 

мов вебінар «Робота з 

обдарованими дітьми на 

уроках іноземних мов». 

06.10.2021 

14
00

 

Ж.Дубовець, 

В.Кушнір 

план та 

матеріали заходу 

 

42.2.10. Спільнота вчителів 

зарубіжної літератури вебінар 

«Робота з обдарованими 

дітьми на уроках зарубіжної 

літератури». 

13.10.2021 

14
00

 

Ж.Дубовець,  

І.Горіна 
план та 

матеріали заходу 

 

42.2.11. Спільнота вчителів 

суспільних предметів вебінар 

«Робота з обдарованими 

дітьми на уроках суспільних 

предметів». 

20.10.2021 

14
00

 

Ж.Дубовець,  

І.Бірюкова 
план та 

матеріали заходу 

 

42.2.12. Спільнота вчителів 

української мови та 

літератури вебінар «Робота з 

обдарованими дітьми на 

уроках української мови та 

літератури». 

26.10.2021 

14
00

 

Ж.Дубовець,  

О.Рацкевич 
план та 

матеріали заходу 

 

42.2.13. Спільнота вчителів художньо-

естетичного напрямку 

семінар-практикум 

«Соціально-комунікативна 

компетентність учителя 

художньо-естетичного 

напрямку» (для Рокитнівської 

ТГ) 

27.10.2021 

10
00 

Н.Федорович, 

С.Панько 

план та 

матеріали заходу 

 

43. Здійснення супроводу та 

консультування педагогічних 

працівників: 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

43.1. Здійснення підтримки та 

консультування педагогічних 

працівників з питань 

проходження педагогічної 

інтернатури, підготовки 

педагогів до сертифікації. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець, 

керівники спільнот 

  

43.2. Здійснення підтримки та 

консультування педагогічних 

працівників з питань участі у 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець, 

  



фахових змаганнях та 

конкурсах різного рівня. 

Консультування педагогічних 

працівників з питання роботи 

з обдарованими дітьми: 

керівники спільнот 

43.2.1. Консультування педагогічних 

працівників «Особливості 

роботи та залучення молоді 

до МАН». 

упродовж 

жовтня
 

О.Помін   

43.2.2. Консультування педагогічних 

працівників та долучення до 

узагальнення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу «За 

нашу свободу». 

06.10.2021 Н.Федорович, 

В.Маринич 

  

43.2.3. Консультування педагогічних 

працівників та долучення до 

узагальнення заочного 

конкурсу «Поліська січ». 

12.-13.10.2021 Н.Федорович   

43.2.4. Консультування педагогічних 

працівників з питань участі у 

всеукраїнському конкурсі 

«Учитель року - 2022» 

(номінації: «Основи 

правознавства», «Біологія», 

«Інформатика», «Мистецтво 

(музичне мистецтво)»). 

упродовж 

жовтня 

Ж.Дубовець, 

В.Маринич, 

О.Помін, 

Н.Федорович 

  

43.2.5. Консультування педагогічних 

працівників з питань участі 

дітей у турнірах: 

- турнір юних 

раціоналізаторів та 

винахідників,  

- турнір юних біологів, 

- турнір юних географів, 

-  турнір юних хіміків. 

упродовж 

жовтня 

 

20.10.2021 

 

 

12.-13.10.2021 

18.-19.10.2021 

11.10.2021 

 

 

 

О.Помін 

 

 

В.Маринич 

В.Маринич 

В.Маринич 

  

44. Створення бази даних 

ресурсів та поширення 

інформації, необхідної для 

запровадження системної 

протидії булінгу в закладах 

освіти. 

до 31.10.2021 В.Стрілець база даних  

2.5. Створення умов для безперервного професійного  

розвитку психологічної служби закладів освіти 

45. Співпраця Центру та 

працівників психологічної 

служби. 

упродовж 

жовтня 
 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

 
 

46. Здійснення супроводу та 

консультування працівників 

психологічної служби: 

упродовж 

жовтня 
В.Стрілець  

 

46.1. Організація та проведення 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

працівників психологічної 

служби з питань визначених 

Положенням про центри 

професійного розвитку 

упродовж 

жовтня 
В.Стрілець  

 



педагогічних працівників. 
46.2. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти 

(тренінгів, круглих столів, 

семінарів тощо). 

упродовж 

жовтня 
В.Стрілець  

 

46.2.1. Спільнота соціальних 

педагогів  «Соціальні 

педагоги Рокитнівщини» 

семінар-практикум «Діти і 

насилля. Булінг та шляхи 

запобігання його проявам» 

(формат проведення - онлайн) 

22.10.2021 

12
30 

В.Стрілець, 

О.Лопуга 

план та 

матеріали заходу 

 

47. Створення бази даних 

ресурсів та поширення 

інформації, необхідної для 

запровадження системної 

протидії булінгу в закладах 

освіти. 

до 31.10.2021 В.Стрілець база даних 
 

2.6. Інформаційно-видавнича діяльність Центру 

48. Створення баз даних ресурсів 
та поширення інформації з 
метою підвищення 
професійного розвитку 
керівників, педагогічних 
працівників. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

49. Класифікація наявних 

періодичних  матеріалів щодо 

організації освітнього 

процесу. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

50. Огляд матеріалів 

освітянських періодичних 

видань. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

51. Підготовка та розміщення 

інформації на сайті Центру. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  

52. Підготовка статей та 

висвітлення матеріалів в 

засобах масової інформації. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

статі, матеріали  

53. Формування та 

оприлюднення на веб-сайті 

Центру бази даних програм 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, 

інших джерел інформації 

(веб-ресурси), необхідних для 

професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

упродовж 

жовтня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

бази даних  

Примітки до плану 

      

      

      

      

      

      

      

 


