
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП» 

_____  Л.В.Сулковська 

 «28» січня 2022 року 

ЛЮТИЙ 

№ 

з/п 

Зміст заходу Дата 

проведення 

Відповідальний Форма 

завершення 

При-

мітка 

І. Організаційно-керівна діяльність 

1.1. Координаційна діяльність Центру 

1. Поповнення та 
функціонування сайту 
Центру. 

упродовж 

лютого 

працівники Центру сайт Центру  

2. Діяльність груп професійної 

взаємодії з використанням 

інформаційних платформ. 

упродовж 

лютого 

працівники Центру річний план 

роботи 

 

3. Продовження створення 

інформаційної бази ресурсів 

для організації дистанційного 

та змішаного навчання. 

упродовж 

лютого 

працівники Центру база даних  

1.2. Вивчення, опрацювання та виконання  законодавчих,  

нормативно-правових і директивних документів 

4. Опрацювання, консультування 

та застосування у діяльності 

діючої нормативно-правової 

бази, яка регламентує 

діяльність освітніх закладів та 

установ (перелік вміщено у 

жовтневому плані роботи) 

упродовж 

лютого 

працівники Центру нормативно-

правові 

документи 

 

1.3. Керівництво та контроль Центру 

5. Нарада при директору Центру: 

  

07.02.2022 

9
00 

Л.Сулковська 

 

протокол  

5.1. Партнерська взаємодія центру 

з освітніми установами та 

закладами для забезпечення 

якісної освіти в громаді. 

Л.Сулковська 

 

рекомендації  

5.2. Психологічний супровід 

освітнього процесу в контексті 

Нової української школи. 

В.Стрілець рекомендації  

5.3. Різне. Л.Сулковська   

ІІ. Формування професійних компетентностей керівників 

та педагогічних працівників. Супровід та консультування. 

2.1. Створення умов для безперервного  

професійного розвитку педагогічних працівників Центру 

6. Створення умов для 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

лютого 
Л.Сулковська   

6.1. Сприяння участі педагогічних 

працівників центру в 

навчальних програмах та 

заходах ДСЯО, РОІППО, 

наукових установ та закладів 

вищої та післядипломної 

освіти 

упродовж 

лютого 
працівники Центру  

 

  

6.1.1.  
 

   



7. Створення системи 

професійної взаємодії 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

лютого 
Л.Сулковська   

7.1. Взаємовідвідування 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

педагогічними працівниками 

Центру. 

упродовж 

лютого 
працівники Центру план  

8. Надання психологічної 

підтримки педагогам Центру: 

упродовж 

лютого 

В.Стрілець рекомендації  

8.1. Тренінг для консультантів 

Центру «Психологічне 

благополуччя консультантів» 

25.02.2022 

15
00 

В.Стрілець план тренінгу  

9. Створення системи 

консультування педагогів 

Центру щодо організації 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

закладі освіти: 

упродовж 

лютого 
працівники Центру рекомендації  

9.1. Налагодження співпраці з 

РОІППО, ДСЯО щодо 

консультування працівників 

Центру з організації та 

позитивного впровадження 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

закладі освіти. 

упродовж 

лютого 
працівники Центру рекомендації  

9.1.1. Участь у онлайн-нараді з 

працівниками ДСЯО в 

Рівненській області з питань 

ІА закладів громади у 2022 

році. 

01.02.2022 

15
30 

Л.Сулковська рекомендації  

9.2. Залучення працівників центру 

до заходів різного рівня з 

питання організації 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

закладах освіти. Самоосвітня 

діяльність. 

упродовж 

лютого 

працівники Центру плани 

самоосвітньої 

діяльності 

 

9.2.1. Консультпункт «Організація 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

освітніх закладах та 

установах» 

упродовж 

лютого 

Л.Сулковська рекомендації  

2.2. Створення умов для підвищення конкурентноспроможності керівника  

закладу освіти як менеджера освітніх змін 

10. Здійснення консультативної 

підтримки розвитку 

компетентностей керівників 

закладів освіти: 

упродовж 

лютого 
працівники Центру рекомендації  

10.1. Організація та проведення 

консультування керівників 

закладів освіти з питань 

розробки документів закладу 

освіти: 

упродовж 

лютого 

Л.Сулковська, 

Н.Черногор, 

Н.Федорович 
 

рекомендації  

10.1.1. Консультпункт «Розробка та упродовж Л.Сулковська рекомендації  



ведення документації в 

освітніх закладах та 

установах». 

лютого  

10.1.2. Наданя консультативної 

допомоги та підтримки 

в.о.директора Рокитнівський 

ЗДО №1 «Теремок» з ведення 

документів основної 

діяльності. 

упродовж 

лютого 

Н.Черногор рекомендації  

10.2. Консультпункт «Особливості 

організації атестації та 

сертифікації керівних кадрів 

та педагогічних працівників». 

упродовж 

лютого 
працівники Центру рекомендації  

10.3. Консультпункт 

«Удосконалення та 

інноваційні підходи у 

організації науково-

методичного супроводу 

діяльності навчального 

закладу – запорука 

прогресивних змін у наданні 

якісних освітніх послуг». 

упродовж 

лютого 
консультанти рекомендації  

11. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти: 

упродовж 

лютого 
працівники Центру   

11.1. Інформаційно-консультативна 

нарада заступників 

директорів з НВР з питань 

реєстрації на основну сесію 

ЗНО 2022. 

02.02.2022 

14
10 

О.Помін рекомендації онлайн 

11.2. Спільнота директорів закладів 

дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної 

освіти «Лабораторія 

управлінської майстерності 

ім. В.Сухомлинського». 

15.02.2022 

14
00

 

Л.Сулковська, 

І.Корінь 

план та 

матеріали заходу 

онлайн 

11.3. Вебінар для заступників 

директорів з НВР Березівської 

ТГ з питань особливостей 

складання плану роботи 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації (з 

досвіду роботи). 

17.02.2022 

14
00 

В.Маринич рекомендації онлайн 

11.4. Інструктивно-консультативна 

нарада директорів закладів 

дошкільної освіти з питання 

організації харчування дітей 

ЗДО у 2022 році та 

впровадження 

чотиритижневого меню в 

зимовий період. 

25.02.2022 

11
00

 

Н.Черногор рекомендації онлайн 

12. Консультування директорів 

Залавського, Масевицького, 

Сновидовицького ЗДО щодо 

приведення у відповідність 

штатного розпису закладу 

згідно Типових штатних 

нормативів. 

упродовж 

лютого 

 

 

 

Н.Черногор рекомендації  

 
 

 

 



13. Консультування 

адміністрацію ОЗ 

«Рокитнівський ліцей №3» 

щодо організації внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти у закладі 

упродовж 

лютого 

 

Л.Сулковська рекомендації  

2.3. Створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних  

працівників як важливої умови забезпечення якості освіти 

14. Вивчення та аналіз запитів 

педагогічних працівників 

щодо їх професійного 

розвитку: 

упродовж 

лютого 
працівники Центру узагальнені дані  

14.1. Вивчення запитів та потреб 

педагогічних працівників для 

організації складання планів 

індивідуальної траєкторії їх 

професійного розвитку. 

упродовж 

лютого 
працівники Центру   

14.1.1 Консультпункт «Особливості 

організації атестації та 

сертифікації керівників кадрів 

та педагогічних працівників» 

упродовж 

лютого 
працівники Центру   

14.1.2. Консультпункт 

«Впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у 

навчальний процес та 

Державних стандартів 

початкової загальної 

середньої, базової та повної 

загальної середньої освіти» 

упродовж 

лютого 
працівники Центру   

14.1.3. Консультпункт «Підвищення 

стресостійкості та 

ресурсності педагогічних 

працівників» 

упродовж 

лютого 
В.Стрілець   

14.1.4. Консультпункт «Особливості 

формування та реалізації 

індивідуальних освітніх 

траєкторій здобувачів освіти» 

упродовж 

лютого 
працівники Центру   

14.2. Співпраця Центру та 

педагогічних працівників. 

упродовж 

лютого 

працівники Центру   

15. Поширення інформації щодо 

питань професійного 

розвитку педагогічних 

працівників: 

    

15.1. Курси підвищення 

кваліфікації при РОІППО. 

Формування супровідних 

документів. Консультування 

керівників та педагогічних 

працівників щодо питань 

курсів підвищення 

кваліфікації. 

07-10.02.2022, 

14-17.02.2022, 

21-24.02.2022, 

28.02-

03.03.2022 

(очно-дистанційні)  
 

Ж.Дубовець, 

В.Маринич 

  

16. Здійснення супроводу та 

консультування педагогічних 

працівників: 

упродовж 

лютого 
працівники Центру   

16.1. Організація та проведення 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

упродовж 

лютого 
працівники Центру   



педагогічних працівників з 

питань визначених 

Положенням про центри 

професійного розвитку 

педагогічних працівників. 
16.1.1. Вебінар для педагогічних 

працівників Масевицького, 

Біловізького ліцеїв 

«Недискримінаційні підходи 

в освіті» 

 

02.02.2022, 15
00 

09.02.2022, 15
00

 

Л.Сулковська   

 
онлайн 

онлайн 

16.2. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти 

(тренінгів, круглих столів, 

семінарів тощо): 

упродовж 

лютого 
працівники Центру, 

керівники спільнот 

  

16.2.1. Спільнота соціальних 

педагогів «Робота 

соціального педагога з дітьми, 

які опинились у складній 

життєвій ситуації». 

11.02.2022 

14
00 

В.Стрілець,  

О.Лопуга 

план та 

матеріали заходу 

онлайн 

16.2.2. Спільнота вчителів 

суспільних дисциплін, 

семінар-практикум 

«Медіаграмотність як засіб 

навчання та розвитку 

творчості учнів в умовах 

НУШ». 

16.02.2022 

14
00

 

Ж.Дубовець, 

І.Бірюкова 
план та 

матеріали заходу 

онлайн  

16.2.3. Спільнота вчителів 

початкових класів, вебінар 

«Педагогіка партнерства як 

ключовий компонент НУШ». 

17.02.2022 

14
00 

В.Стрілець, 

В.Мініч 

план та 

матеріали заходу 

онлайн 

16.2.4. Спільнота педагогічних 

працівників  дошкільних 

підрозділів «Педагогічні 

працівники  закладів 

дошкільної освіти  

Березівської та Старосільської 

сільських рад», семінар-

практикум «Формування у 

дітей почуття доброти і 

людяності шляхом 

впровадження творчої 

спадщини 

В.О.Сухомлинського». 

18.02.2022 

12
00 

Н.Черногор, 

О.Макаровець 

план та 

матеріали заходу 

онлайн 

16.2.5. Спільнота вчителів фізики, 

брейстормінг «Вплив 

інноваційних технологій на 

особистість учнів».  

18.02.2022 

14
10 

О.Помін, 

І.Скачко  

план та 

матеріали заходу 

онлайн 

16.2.6. Спільнота вчителів фізичної 

культури та захисту України, 

«круглий стіл» «Створення 

оптимальних умов для 

розвитку та саморозвитку 

учнів в умовах сучасного 

освітнього простору». 

22.02.2022 

15
00 

В.Маринич, 

О.Торчинська, 

О.Ковалець 

план та 

матеріали заходу 

онлайн 

16.2.7. Спільнота вчителів 

української мови та 

23.02.2022 

14
00

 

Ж.Дубовець, 

О.Рацкевич 
план та 

матеріали заходу 

онлайн  



літератури, семінар-

практикум «Формування 

пізнавальної активност учнів 

на уроках української мови та 

літератури шляхом 

критичного мислення». 
16.2.8. Спільнота педагогів-

організаторів, методичний 

ринг «Формування готовності 

педагога-організатора до 

інноваційної діяльності». 

24.02.2022 

10
30 

Н.Федорович, 

Н.Стаднік 

план та 

матеріали заходу 

зал 

засідань 

№15 

16.2.9. Спільнота вчителів трудового 

навчання, технологій, 

креслення, майстер-клас «Про 

методичну та практичну 

діяльність НУШ за 

модельною навчальною 

програмою у 5 класі» (з 

досвіду роботи). 

24.02.2022 

15
00

 

В.Маринич, 

Г.Дем’янчук 

план та 

матеріали заходу 

онлайн  

17. Консультативна підтримка 

педагогічних працівників 

щодо впровадження 

інформаційних технологій в 

освітній процес: 

упродовж 

лютого 
працівники Центру, 

керівники спільнот, 

педагогічні 

працівники закладів 

освіти 

  

17.1. Майстер-клас для усіх 

категорій педагогічних 

працівників «Використання 

дошки Jamboard на платформі 

Google Meet для 

дистанційного навчання» 

04.02.2022 

14
00 

О.Помін, 

І.Лесковець 

план та 

матеріали заходу 

онлайн  

18. Здійснення супроводу та 

консультування педагогічних 

працівників: 

упродовж 

лютого 
працівники Центру рекомендації  

18.2.1. Консультування педагогічних 

працівників «Вимоги до 

оформлення посібників на 

конкурс-ярмарок педагогічної 

творчості». 

упродовж 

лютого 
працівники Центру рекомендації  

18.2.2. Консультування педагогічних 

працівників з питань участі у 

всеукраїнському конкурсі 

«Учитель року – 2022» 

(номінації: «Основи 

правознавства», «Біологія», 

«Інформатика», «Мистецтво 

(музичне мистецтво)»). 

упродовж 

лютого 
Ж.Дубовець, 

В.Маринич, 

О.Помін, 

Н.Федорович 

рекомендації  

18.2.3. Консультування педагогічних 

працівників ЗПО з питань 

організації школи учнівського 

самоврядування «Лідер» 

28.02.2022 

14
00 

Н.Федорович рекомендації  

19. Ознайомлення педагогічних 

працівників з новими 

нормативними документами в 

галузі освіти, оприлюднення 

матеріалів на Web-сайті 

Центру. 

упродовж 

лютого 
працівники Центру Web-сайті 

Центру 

 

20. Координація професійних упродовж працівники Центру Web-сайті  



спільнот педагогічних 

працівників.   

лютого Центру 

2.4. Створення умов для безперервного професійного  

розвитку психологічної служби закладів освіти 

21. Співпраця Центру та 

працівників психологічної 

служби. 

упродовж 

лютого 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

 
 

22. Здійснення супроводу та 

консультування працівників 

психологічної служби: 

упродовж 

лютого 
В.Стрілець рекомендації 

 

22.1. Організація та проведення 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

працівників психологічної 

служби з питань визначених 

Положенням про центри 

професійного розвитку 

педагогічних працівників: 

упродовж 

лютого 
В.Стрілець рекомендації  

22.1.1. Консультування з питання 

психологічного супроводу 

упровадження НУШ. 

упродовж 

лютого 
В.Стрілець рекомендації  

22.1.2. Консультування з питання 

основних завдань та змісту 

діяльності спеціаліста 

психологічної служби в 

умовах НУШ. 

упродовж 

лютого 
В.Стрілець рекомендації 

 

22.2. Організація та проведення 

заходів неформальної освіти 

(тренінгів, круглих столів, 

семінарів тощо): 

упродовж 

лютого 
В.Стрілець рекомендації  

22.2.1. Спільнота соціальних 

педагогів «Робота 

соціального педагога з дітьми, 

які опинились у складній 

життєвій ситуації». 

11.02.2022 

14
00 

В.Стрілець,  

О.Лопуга 

план та 

матеріали заходу 

онлайн 

22.2.2. Тренінг для консультантів 

Центру «Психологічне 

благополуччя консультантів» 

25.02.2022 

15
00 

В.Стрілець план тренінгу  

23. Консультпункт «Підвищення 

стресостійкості та ресурсності 

педагогічних працівників». 

упродовж 

лютого 
В.Стрілець рекомендації 

 

2.5. Інформаційно-видавнича діяльність Центру 

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

упродовж 

лютого 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

25. Класифікація наявних 

періодичних  матеріалів щодо 

організації освітнього 

процесу. 

упродовж 

лютого 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

26. Огляд матеріалів 

освітянських періодичних 

видань. 

упродовж 

лютого 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

27. Підготовка та розміщення упродовж Л.Сулковська, сайт Центру  



інформації на сайті Центру. лютого консультанти, 

В.Стрілець 
28. Підготовка статей та 

висвітлення матеріалів в 

засобах масової інформації. 

упродовж 

лютого 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

статі, матеріали  

29. 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 

лютого 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

бази даних  

Примітки до плану 

      

      

      

      

      

      

 


