
 

УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»  

РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ  
    
22.07.2022            смт. Рокитне                       № 04 

 

Про підсумки координації діяльності 

педагогічних спільнот з керівними і 

педагогічними кадрами та 

консультування з питань 

професійного розвитку їх у 2021-

2022 навчальному році  

 

Керуючись  законами України  «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», іншими 

нормативними документами з питань організації освітнього процесу, 

відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

29.07.2020 року № 672, Стратегії комунального закладу «Рокитнівський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» та інших нормативних 

документів, згідно з річним  планом роботи комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» робота 

у 2021-2022 навчальному році проводилася з метою професійного розвитку 

педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої освіти шляхом консультативної та інформаційної діяльності 

відповідно до суспільних потреб. 

Зважаючи на вищезазначене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Інформацію про підсумки роботи комунального закладу «Рокитнівський 

центр професійного розвитку педагогічних працівників» з педагогічними 

працівниками та керівними кадрами у 2021-2022 навчальному році, що 

додається, взяти до уваги. 

2. Схвалити роботу комунального закладу «Рокитнівський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» (директор Людмила 

СУЛКОВСЬКА). 

3. Працівникам комунального закладу «Рокитнівський центр професійного 

розвитку педагогічних працівників»: 



3.1. У серпні 2022 року на засіданнях серпневих студій підвести 

підсумки роботи за 2021-2022 навчальний рік і визначити пріоритетні напрямки 

роботи на 2022-2023 навчальний рік. 

3.2. Продовжити роботу з підготовки педагогічних працівників до 

впровадження у освітній процес компетентісного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових 

освітніх технологій. 

3.3. Продовжити консультування щодо особливостей організації 

освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

4.  Директорам закладів та установ освіти: 

4.1.  Сприяти організації фахового вдосконалення педагогічних працівників 

у закладі через індивідуальні, групові та колективні форми роботи на 

діагностичній основі з урахуванням їх потреб і запитів. 

4.2. Здійснювати систематичний контроль щодо сприяння у визначенні 

траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників. 

4.3. Здійснювати супервізію педагогічних працівників та залучати фахівців 

щодо супроводу педагогів. 

4.4. Активізувати роботу щодо вивчення, узагальнення та впровадження 

педагогічного досвіду.  

4.5. Активніше залучати педагогів до участі в конкурсах професійної 

майстерності. 

5. Розмістити даний наказ на сайті комунального закладу «Рокитнівський 

центр професійного розвитку педагогічних працівників». 

6. Вважати таким, що втратив  чинність наказ комунального закладу 

«Рокитнівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» від 30 

серпня 2021 року № 20 «Про координацію діяльності педагогічних спільнот з 

керівними і педагогічними кадрами та консультування з питань професійного 

розвитку їх у 2021-2022 навчальному році». 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП»                         Людмила СУЛКОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

Додаток  

наказ КЗ «Рокитнівський ЦПРПП» 

22.07. 2022  № 04 

 

Інформація 

про підсумки роботи комунального закладу «Рокитнівський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» з педагогічними  

працівниками та керівними кадрами у 2021-2022 навчальному році 

 

Основними завданнями комунального закладу «Рокитнівський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» (далі – Центр) у 2021-2022 

навчальному році було сприяння професійному розвитку педагогічних 

працівників, керівників, заступників директорів закладів та установ освіти, їх 

психологічна підтримка та консультування. 

 Упродовж  2021-2022 навчального року Центр надавав сервісні послуги 

педагогічним працівникам через консультативну, інформаційну та 

психологічну підтримку закладам дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, що знаходяться на 

території: Рокитнівської, Березівської та Старосільської громад. Надання 

послуг здійснювалось шляхом взаємодії, партнерства, супроводу, підтримки 

академічної свободи педагогів. За основу у роботі працівники Центру 

використовували наступні функції: координаційна, менеджерська, 

фасилітативна. 

Організація  консультативної та інформаційної роботи з підвищення 

професійної компетентності педагогічних працівників з питань розвитку їхньої 

творчої  ініціативи потребують детального планування роботи Центру, з такою 

метою розроблено Стратегію розвитку установи на період до 2025 року та план 

роботи на 2021-2022 навчальнний рік. Планування роботи здійснено помісячно. 

У Стратегії розвитку Центру (затвердженої рішенням Рокитнівської 

селищної ради від 08 жовтня 2021 року №1605) сформовано концептуальні ідеї 

щодо його розвитку, сформульовано місію, візію, мету, стратегічні завдання та 

напрямки діяльності, принципи, на який базується реалізація запланованих 

заходів. 

Серед найбільш актуальних консультацій для адміністрацій закладів та 

педагогічних працівників наданих працівниками Центру у 2021-2022 

навчальному році були: планування та визначення траєкторії їх професійного 

розвитку; розроблення документів закладу освіти (в тому числі підготовка 

Положення, організація та аналіз внутрішньої системи забезпечення якісної 

освіти); використання технологій дистанційного навчання; впровадження 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного 

підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.  

З метою якісного надання консультаційних послуг, директор, 

консультанти та психолог Центру підтримують власний професійний рівень 

через безперервний процес навчання та вдосконалення шляхом долучення до 

різноманітних курсів, навчань, тренінгів, організовані різними інституціями та 

безпосередньо внутрішньо, у Центрі. Працівники Центру постійно працюють 



над своїм самовдосконаленням та саморозвитком, долучаються до участі в 

різноманітних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах та 

вебінарах. Крім того, розроблено систему взаємодії серед працівників: участь у 

інструктивно-інформаційних нарадах; взаємовідвідування індивідуальних, 

групових та колективних консультацій; організація та проведення навчальних 

заходів; сприяння участі працівників у навчальних програмах та заходах за 

організації наукових установ, організацій та закладів вищої та післядипломної 

освіти. 

Центром створено умови для підвищення конкурентноспроможності 

адміністрації закладу освіти як менеджерів освітніх змін. Формат роботи 

різнорівневий. Упродовж 2021-2022 навчального року для керівників 

функціонували: школа молодого керівника, спільноти, де організовувалось 

навчання у формі «круглих столів», семінарів, форумів, майстер-класів, 

дискусій, дебатів тощо. Такі об’єднання сприяли комунікації, обміну досвідом 

та обговоренню актуальних проблем. Широко практикувалось консультування 

через інформаційно-консультативні наради, онлайн-зустрічі, консультпункти 

тощо. Не менш популярно використовувались індивідуальні консультації. 

Здійснення якісного супроводу вчителя - необхідна складова 

забезпечення умов праці педагога, успішного функціонування закладу освіти та 

ефективного надання якісних освітніх послуг населенню, а разом з тим і 

реалізації державної політики у сфері освіти, а особливо в контексті 

децентралізаційних процесів. 

Консультування педагогів з питань професійного розвитку, працівниками 

Центру, здійснювалось постійно. Найпоширенішими питаннями консультацій 

було: підвищення кваліфікації; застосування в освітньому процесі новітніх 

цифрових технологій,  організації дистанційного навчання; запровадження 

нового Державного стандарту базової середньої освіти для 5 класів; ведення 

класних журналів; кібербезпека; медіакомпетентність та цифрова грамотність 

педагогів; попередження булінгу; проєктування розвитку та психолого-

педагогічного супроводу обдарованої особистості; організація формувального 

оцінювання; базовий компонент дошкільної освіти;  академічна доброчесність; 

ведення шкільної документації; сертифікація та атестація педагогічних 

працівників.  

Ряд заходів було проведено для усіх катерогій педагогічних працівників: 

27 жовтня 2021 року, вебінар з теми «Самооцінювання власної педагогічної 

діяльності. Складання плану індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного 

працівника» (спікер Людмила Сулковська, директор Центру); 05 листопада і 22 

грудня 2021 року, вебінар з теми «Використання Google форм у професійній 

діяльності педагогічних працівників» (спікер Оксана Помін, консультант 

Центру); 04 лютого 2022 року, майстер-клас з теми «Використання дошки 

Jamboard на платформі Google Meet для дистанційного навчання» (спікери: 

Оксана Помін, консультант Центру та Ірина Лесковець, вчитель Хмільського 

ліцею); 11 лютого 2022 року, мотиваційна онлайн-платформа «Сертифікація 

2022: до професійного вдосконалення педагога через руйнування стереотипів» 

(спікер Людмила Сулковська, директор Центру); інші заходи – у форматі 

спільнот у режимах онлайн та офлайн (описані нижче). 



На менш важливою функцією Центру є координація діяльності 

професійних спільнот педагогічних працівників. З метою їх формування 

навколо спільних цілей, понять та ідей розроблено єдину систему професійних 

спільнот, що передбачено затвердженою наказом установи «Про координацію 

діяльності педагогічних об’єднань з керівними і педагогічними кадрами та 

консультування з питань професійного розвитку їх у 2021-2022 навчальному 

році», від 30.08.2021 №20. Для налагодження комунікації серед педагогів, 

створено Viber-спільноти, facebook-сторінки педагогів відповідно до напрямків 

діяльності та предметів викладання, загальна кількість яких склає 29. 

Робота  з підвищення професійного розвитку педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти  та дошкільних підрозділів закладів загальної 

середньої освіти була організована в режимі онлайн через цикл вебінарів, 

семінарів-практикумів: 21 жовтня 2021 року, семінар-практикум для 

педагогів  закладів дошкільної освіти Рокитнівської громади з теми «Розвиток 

пізнавальної активності старших дошкільників у різних сферах 

життєдіяльності» (з досвіду роботи педагогічного колективу Рокитнівського 

закладу дошкільної освіти №1 “Теремок”), методист закладу, Світлана Бабенко, 

розкрила  чинники  стимулювання розвитку пізнавальної 

активності  дошкільнят  через демонстрацію мультимедійної презентації та 

переглядом відеозанять з дошкільнятами; 21 грудня 2021 року, вебінар з теми 

«Сучасні підходи до створення розвивального середовища в закладі дошкільної 

освіти» (з досвіду  роботи педагогів Рокитнівського закладу дошкільної освіти 

№2 «Струмочок»); 27 січня 2022 року (в режимі онлайн) проведено семінар-

практикум для педагогів дошкільних підрозділів Березівської та Старосільської 

громад з теми «Логіко-математичний розвиток дошкільника як складова 

готовності до навчання в НУШ» (з досвіду роботи педагогічного колективу 

Глиннівського ліцею), основна увага педагогів була зосереджена на наступності 

як ключовому елементі взаємозв’язку  дошкільної та початкової ланок освіти, 

на   підходах до розв’язання основних завдань дошкільної освіти, визначених у 

оновленому  Базовому компоненті дошкільної освіти ( у редакції 2021року); 28 

березня 2022 року, онлайн-семінар з теми «Сучасні підходи до ігрової 

діяльності в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» (з досвіду 

роботи колективу Рокитнівського закладу дошкільної освіти №5 “Золотий 

ключик”), методист закладу, Тетяна Прит,  звернула увагу педагогів на 

сучасний освітній процес в оновленій ігровій діяльності, залучення нових 

технологій, їх апробацію та адаптацію до сучасних вимог нового змісту освіти; 

31 березня 2021 року, вебінар для керівників закладів дошкільної освіти з теми 

«Гармонійна робота з батьками вихованців в умовах сучасного закладу 

дошкільної освіти».  Також проведено ряд нарад, консультацій для директорів 

та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти: 30 серпня 2021 

року,  серпневе засідання спільноти педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти та підрозділів закладів загальної середньої освіти 

Рокитнівської, Березівської  і Старосільської громад, де було поінформовано 

педагогічну спільноту щодо основних завдань діяльності закладів дошкільної 

освіти у 2021-2022 навчальному році,  особливості планування та  реалізацію 

змісту освітнього процесу у відповідності до вимог освітніх програм розвитку 

дітей та навчально-методичних посібників, затверджених в установленому 



порядку МОН України, організація навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 23 вересня 2021 року, нарада з керівниками закладів дошкільної 

освіти, з питань стану охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою 

на початку нового навчального року, комплектування груп та мережі закладів 

дошкільної освіти Рокитнівської громади на новий навчальний рік; 19 

листопада 2021 року,  навчально-інструктивна  нарада з директорами закладів 

дошкільної освіти Рокитнівської громади з теми  «Організація дитячого 

харчування у  2021-2022 н.р. з урахування змін згідно постанови Кабінету 

Міністрів України  №305»; 10 січня 2022 року (в режимі онлайн), інструктивно-

консультативна нарада з особливостей підготовки річних статистичних звітів  з 

дошкільної освіти за формою  85-к; 17 лютого 2022 року, онлайн-нарада для 

директорів закладів дошкільної освіти та підрозділів закладів загальної 

середньої освіти про зміни установчих документів у закладі дошкільної освіти, 

розроблення освітніх програм, формування Положення про внутрішнью 

систему забезпечення якості  освіти, створення належних  умов  для безпечного 

та якісного харчування, подачі статистичної звітності до ДІСО, затвердження 

Базового компонента дошкільної освіти в новій редакції  та ін. Директори 

закладів дошкільної освіти систематично долучились  до онлайн-конференцій, 

нарад організованих управлінням Державної служби якості освіти у Рівненській 

області.  

Крім того, консультантом Центру (Наталією Черногор), протягом 

навчального року,  підготовлено проєкт  рішення селищного голови:  «Про 

встановлення  вартості харчування дітей та  розміру плати для батьків у 

закладах дошкільної освіти на 2022 рік» (№ 2264 від 24.12.2021). Здійснено 

супровід та консультування керівників закладів дошкільної освіти щодо 

звернень громадян. Забезпечено координацію роботи директорів дошкільних 

установ в інформаційній програмі ІСУО річних статистичних звітів за формою 

85-к. Щомісячно проводиться моніторинг відвідування дітей по закладах 

дошкільної освіти, визначається показник середньомісячного виконання норм 

харчування, ведеться банк даних тощо. На запити відділу освіти, молоді та 

спорту Рокитнівської селищної ради, централізованої бухгалтерії систематично 

подаються інформаційні та статистичні довідки про мережу закладів 

дошкільної освіти, кількість дітей, груп,  кількість працівників, якісний аналіз 

кадрів, матеріально-технічний стан приміщень, стан організації харчування, 

облік дітей від 0 до 6 років по громаді окремо по роках, дані про переселенців, 

учасників АТО, дані про організацію інклюзивного навчання у закладах 

дошкільної освіти. Консультант здійснювала супровід з: розробки штатних 

розписів закладів дошкільної освіти, двох дошкільних підрозділів закладів 

загальної середньої освіти; консультувала керівників щодо розроблення 

документів зі скорочення груп, кількості штатних одиниць; надавала допомогу 

щодо підготовки проєктів наказів  з основної діяльності та з кадрових питань,  

запровадження  Положення про внутрішню систему  забезпечення якості освіти 

у дошкільних закладах громад. 

Учителі суспільно-гуманітарного напряму, 2021-2022 навчального року 

були активними учасникам спільнот різного роду заходів: секційні заняття, 26  

та 27 серпня 2021 року для вчителів української мови та літератури, для 

суспільних предметів, для вчителів англійської, німецької, французької та 



польської мови, для вчителів зарубіжної літератури, розглянули методичні 

рекомендації щодо супроводу освітнього процесу із предметів на 2021-2022 

навчальний рік; вебінари, семінари-практикуми: вебінар, 06  жовтня 2021 року, 

«Робота з обдарованими дітьми на уроках іноземної мови» (для вчителів 

іноземної мови) (з досвіду роботи вчителів іноземної мови Рокитнівського 

ліцею №2); з такої ж теми були проведені вебінари для вчителів зарубіжної 

літератури, 13 жовтня 2021 року (з досвіду роботи вчителя зарубіжної 

літератури Масевицького ліцею Іванни Горіної), для вчителів суспільних 

предметів, 20 жовтня 2021 року (з досвіду роботи вчителя Дертівської гімназії 

Наталії Покальчук)  та для вчителів уроках української мови та літератури, 26 

жовтня 2021 року (з досвіду роботи вчителя Масевицького ліцею Оксани 

Рацкевич); семінар-практикум, 15 грудня 2021 року, для вчителів української 

мови та літератури з теми “Використання інноваційних технологій як 

ефективний засіб підвищення комунікативної компетенції учнів на уроках 

української мови та літератури” (з досвіду роботи вчителів Масевицького 

ліцею), де було розглянуто нові освітні технології, їх теоретичний і практичний 

аспект; вебінар, 26 січня 2022 року, для вчителів зарубіжної літератури з теми 

«Формування полікультурних компетентностей на уроках зарубіжної 

літератури шляхом використання нових форм і методів навчання» (з досвіду 

вчителів Сновидовицького ліцею О.Лопуги, Г.Кухновець, Г.Масовець), де 

колеги представили результати розвитку у дітей полікультурних 

компетентностей; вебінар, 23 лютого 2022 року, для вчителів української мови і 

літератури з теми «Медіаграмотність як засіб навчання та розвитку творчості 

учнів в умовах Нової української школи» (з досвіду доботи учителів 

Карпилівського ліцею: Л.Козаченко. О.Бугайчук, О.Антикало, І.Брички, 

В.Брички); семінар-практикум, 16 березня 2022 року, для вчителів іноземної 

мови з теми «Втілення компетентнісно-орієнтованої моделі навчання в 

практику іншомовної освіти»; семінар-практикум, 06 квітня 2022 року,  для 

вчителів зарубіжної літератури на тему «Формувальне оцінювання як реалізація 

компетентнісного підходу в Новій українській школі» тощо. Координацією цих 

спільнот займалась консультант Центру Жанна Дубовець, яка здійснювала 

супровід ще ряду питань (атестація, курси підвищення кваліфікації, фахові 

конкурси для учителів та конкурсні випробовування для обдарованої молоді 

вищезазначених напрямків). 

 Спільноти вчителів інформатики та фізико-математичного напрямку, 

координувала консультант Центру Оксана Помін, окрім того проводила 

навчання для усіх категорій педагогічних працівників з інформаційних підходів 

та технологій, які можна застосувати у дистанційному навчання. Здійснювала 

супровід та консультування з питань роботи з обдарованою молоддю, 

підготовки та проведення національного мультимедійного тесту тощо. 

  Спільнота вчителів інформатики у 2021-2022 навчальному році 

розглядала наступні питання: 27 серпня 2021 року (секційне засідання в режимі 

онлайн) методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 2021-2022 

навчальному році, особливості викладання курсу інформатики в початковій 

школі у контексті Нової української школи та особливості модельної 

навчальної програми з інформатики для 5-9 класів НУШ; 24 вересня 2021, 

вебінар в режимі онлайн,  “Робота на платформі journal.iea.gov.ua”  (спікер Ігор 

https://cpr.rokosvita.org.ua/seminar-praktykum-na-temu-vykorystannya-innovaczijnyh-tehnologij-yak-efektyvnyj-zasib-pidvyshhennya-komunikatyvnoyi-kompetencziyi-uchniv-na-urokah-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury/
https://cpr.rokosvita.org.ua/seminar-praktykum-na-temu-vykorystannya-innovaczijnyh-tehnologij-yak-efektyvnyj-zasib-pidvyshhennya-komunikatyvnoyi-kompetencziyi-uchniv-na-urokah-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury/
https://cpr.rokosvita.org.ua/seminar-praktykum-na-temu-vykorystannya-innovaczijnyh-tehnologij-yak-efektyvnyj-zasib-pidvyshhennya-komunikatyvnoyi-kompetencziyi-uchniv-na-urokah-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury/
https://cpr.rokosvita.org.ua/seminar-praktykum-na-temu-vykorystannya-innovaczijnyh-tehnologij-yak-efektyvnyj-zasib-pidvyshhennya-komunikatyvnoyi-kompetencziyi-uchniv-na-urokah-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury/


Голиш, вчитель Рокитнівського ліцею №1); 29 жовтня 2021 року, семінар-

практикум «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики» (спікер Ігор 

Голиш, вчитель Рокитнівського ліцею №1); 23 березня 2022 року, вебінар  

«Особливості вивчення мови програмування Python у курсі викладання 

інформатики у 7-9 класах» (спікер Ігор Голиш, вчитель Рокитнівського ліцею 

№1). 

Спільнотою вчителів математики під час зустрічей розглянуто: 

особливості викладання навчання математики у 2021-2022 навчальному році; 

проєктування уроку в умовах компетентнісно орієнтованого навчання; 

використання комп’ютерних засобів навчання на уроках. Окрім того, 22 жовтня 

2021 року (в режимі онлайн) було проведено семінар-практикум з теми 

“Формування предметних компетентностей з математики під час підготовки до 

олімпіади та ДПА у формі ЗНО” (з досвіду роботи вчителів Рокитнівського №1, 

Лариси Вишинської та Рокитнівського №2 Ірини Богданець) та 18 березня 2022 

року вебінар «Впровадження акмеологічних технологій на уроках математики» 

(з досвіду роботи вчителів математики Рокитнівського ліцею №2). 

Вчителі фізики, на засіданнях педагогічного об’єднання, опрацювали 

питання: застосування STEM-технологій в освітньому процесі з фізики 

(секційне заідання, 26 серпня 2021 року); «Робота з обдарованими дітьми на 

уроках фізики», (семінар-практикум, 12 листопада 2021 року, з досвіду роботи 

Ірини Скачко, вчителя Рокитнівського ліцею №1, Ірини Басич, вчителя 

Більського ліцею); «Вплив інноваційних технологій на особистість учнів» 

(брейстормінг, 18 лютого 2022, з досвіду роботи Ірини Скачко, вчителя 

Рокитнівського ліцею №1). 

Інформаційну та консультативну підтримку вчителі природничих, 

технічних та фізкультурно-оздоровчих дисциплін отримували за координації 

Валентини Маринич, консультанта Центру. Валентина Михайлівна, 

інформаційний простір з педагогами створює через Viber-групи, facebook-

сторінки, особистий блог, сайт установи тощо. Активно здійснювалась 

організація та підтримка спільних зустрічей учасників у форматі семінарів, 

«круглих столів», вебінарів тощо. Актуальними темами серед педагогів 

вищезазначених дисциплін у 2021-2022 навчальному році були: для вчителів 

географії: «Використання сучасних методик і технологій навчання (змішаного 

навчання, інформаційно-комунікаційних, проєктно-дослідницьких, модульних 

технологій, критичного мислення, диференційованого, особистісно-

орієнтованого, проблемного навчання тощо)», грудень 2021 року (з досвіду 

роботи вчителів опорного закладу «Рокитнівський ліцей №3», Віри Коханевич, 

Наталії Кондратовець); «Реалізація навчально-методичного та технологічного 

інструментарію щодо впровадження компетентнісно орієнтованого та 

діяльнісного підходів як активних інструментів  активізації пізнавальної 

діяльності учнів», квітень 2022 року (з досвіду роботи Наталії Трохимчук, 

вчитель Рокитнівського №1 та Масевицького ліцеїв); для вчителів біології, 

екології, природознавства, основ здоров’я: «Використання ІКТ на уроках 

біології, як засіб формування інформаційної компетентності учнів», жовтень 

2021 року (з досвіду роботи Алли Місечко, вчитель Познанського ліцею); для 

вчителів хімії: «Робота з обдарованими учнями на уроках хімії», жовтень 2021 



року (з досвіду роботи Сергія Лесковця, вчитель Рокитнівського ліцею №2); для 

вчителів фізичної культури та «Захист України» «Індивідуальна траєкторія 

професійного зростання до всебічного набуття професійної компетентності», 

листопад 2021 року (з досвіду роботи Михайла Лісовця, вчитель Дроздинського 

ліцею); для вчителів трудового навчання, технологій, креслення: «Академічна 

доброчесність у підході до інклюзивного навчання задля обізнаності та 

самовираження здобувачів освіти», листопад 2021 року (з досвіду роботи 

вчителів Рокитнівських ліцеїв №1 та №3 Олени Тіт та Галини Дем’янчук).  

22 лютого 2022 року проведено онлайн-семінар об’єднаної спільноти 

вчителів фізичної культури з теми «Створення оптимальних умов для розвитку 

та саморозвитку учнів в умовах сучасного освітнього простору». Захід був 

ініційований консультантом Центру із залученням працівників Рівненського 

обласного відділення (філієї) Комітету з фізичного виховання та спорту та 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Крім координації спільнот педагогів Маринич В.М. організовувала курси 

підвищення кваліфікації вчителів Березівської територіальної громади, 

консультувала та здійснювала супровід відділу освіти, молоді та спорту 

Рокитнівської селищної ради з питань фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи, гри «Джура»; допомогала створенню Молодіжної ради та була 

членом ініціативної групи зі створення Молодіжної ради при Рокитнівській 

селищній раді (вересень 2021 року - січень 2022 року), проводила організаційні 

заходи із залучення учнів та вчителів щодо проведення турнірів з біології, хімії, 

географії. 

Виховна робота упродовж 2021-2022 навчального року у громадах 

організована у відповідності до нормативно-правової бази та спрямована на 

виконання програм: Цільової соціальної програми національно-патріотичного 

виховання Рокитнівської селищної ради на 2021-2025 роки, Програми 

національного виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020-2025 роки, 

Комплексної програми профілактики правопорушень, Програми профілактики 

злочинності, Програми правової освіти населення Рівненської області, 

Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, Програми 

реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Державної 

програми підтримки сім’ї, Програми подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності, Плану заходів щодо реалізації антибулінгової програми. 

Координацію цього напрямку здійснювала Ніна Федорович. 

Виховники громад, у 2021-2022 навчальному році спрямували свої 

зусилля на реалізацію завдань з формування життєвих компетентностей для 

успішної самореалізації дитини у житті, навчанні та праці на основі педагогіки 

партнерства. Упродовж навчального року була проведена значна робота щодо 

організації, пошуку нових форм, методів, змісту виховної роботи у зв’язку з 

карантинними обмеженнями та воєнним станом в Україні, розглядалися 

актуальні питання на інструктивно-консультативних нарадах заступників  

директорів з виховної роботи, методичних практикумах класних керівників, 

школах педагогів–організаторів, семінарах керівників  гуртків, а саме: 25 

серпня та 15 грудня 2021 року, інструктивно-консультативна нарада 



заступників директорів з виховної роботи; 21 вересня 2021 року, вебінар для 

керівників гуртків з теми «Організація роботи та програмне забезпечення 

керівника гуртка в ЗЗСО та ЗПЗ»; 23 вересня 2021 року, Школа педагогів–

організаторів; 19 жовтня 2021 року, «круглий стіл» за участю методиста 

кабінету виховної роботи РОІППО Наталії Мінакової з теми «Актуальні 

питання організації виховної роботи у закладах освіти»; 08 грудня 2021 року, 

методичний практикум з елементами психологічного тренінгу для класних 

керівників «Виховуємо людину»; 26 січня 2022 року, семінар для керівників 

гуртків «Формування готовності керівників гуртків до інноваційної діяльності»; 

24 лютого 2022 року, обласний Форум патріотичного єднання. В рамках 

семінарів відбулися майстер-класи, квести, мозкові штурми, робота в групах, 

тренінги, методичні діалоги, круглі столи та ін. 

Значна увага приділялась включенню дітей в різні види позаурочної 

діяльності. Гурткова робота здійснюється на основі Типових програм 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або адаптованих та 

авторських програм,  затверджених методичною радою (КЗ «ЦДЮТ»). 

Серед програм, рекомендованих для використання у навчальних закладах, 

функціонували програми військово-патріотичного напряму: «Прикордонник», 

«Патріот», «Захисник Батьківщини»,  «Сокіл», Джура», «Юні скаути», «Школа 

безпеки», гуртків «Українська художня вишивка» «Український фольклор», 

«Клуб юних миротворці», «Українська народна іграшка», тощо. За цими 

програмами відбуваються заняття гуртків у закладах освіти громад. 

У листопаді 2021 року, проведено консультування керівників шкільних 

музеїв щодо огляду музеїв та  огляд музеїв при закладах освіти. 

Музеї мають значні фондові колекції, цікаві експозиції. В них 

налагоджена відповідна робота з дослідження та збереження історико-

культурної спадщини нашого народу. У цих виховних центрах організована 

дослідницька діяльність згідно з  профілями музеїв. 

У закладах освіти діє 5 шкільних музеїв відповідно до профілів: 3  

краєзнавчих: «Етногорафічно-краєзнавчий музей» (Дертівська гімназія); 

«Зразковий Музей історії рідного краю» (Блажівський ліцей); «Музей побуту 

рідного краю» (Томашгородський ліцей №2); 2  історико-краєзнавчих: 

«Шляхами історії рідного краю» (Борівський ліцей); «Світлиця» (Кисорицький 

ліцей). 

Надано консультації та здійснено супровід підготовки пакету документів 

у МОН України на підтвердження звання «Зразковий» «Музей історії рідного 

краю» Блажівського ліцею. 

  Універсальним механізмом, який допомагає школярам оволодіти 

необхідними  моделями соціального співжиття стало учнівське 

самоврядування. Цей напрям роботи у навчальних закладах здійснювався через 

школу учнівського самоврядування «Лідер», що діяла на базі опорного закладу 

ЦДЮТ.  

Упродовж навчального року було проведено 4 заняття, у ході яких у  

старшокласників формувалися якості потенційного лідера,  організаторські 

здібності, досвід громадянської поведінки. На заняттях школи лідери 

навчальних закладів мали змогу поділитися досвідом роботи з реалізації 

проєктів. 



Нинішня політична ситуація в країні вимагає від педагогів, батьків, 

громадськості особливого ставлення до питання національно-патріотичного 

виховання молоді. Чільне місце в приміщеннях навчальних закладів займають 

куточки державної символіки,  на офіційних веб-сайтах створено рубрики 

«Патріотичне виховання юного покоління», «Ми діти твої, Україно», в яких 

висвітлюється інформація про перебіг проведених заходів. 

У складний для нашої країни час діти Рокитнівщини виявляють свої 

найкращі патріотичні почуття, морально підтримуючи українську армію, 

беруть активну участь у Всеукраїнських благодійних  акціях «Не будь 

байдужим», «Допоможи солдату», «Допомога ЗСУ», «Обереги, малюнки -  

захисникам Вітчизни», «Мій вклад у справу миру». Кожен навчальний заклад 

долучився до плетення маскувальних сіток для ЗСУ. Спільними зусиллями 

було зібрано й відправлено в зону бойових дій продукти харчування та теплий 

одяг, листи та малюнки, обереги для наших захисників та мирного населення. 

Ніна Миколаївна Федорович, постійно здійснювала супровід та 

консультування щодо організації національно-патріотичних та молодіжних 

заходів, їх проведення: І етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу»; конкурсу патріотичної пісні «Поліська 

січ»; проєкт «Сталий розвиток моєї територіальної громади»; проєкт «Моя 

рідна школа у різні пори року»; І етапу конкурсу «Поліські пересмішники»; І 

етапу конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої»; І етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості»;  І етапу конкурсу «Вифлеємська зірка»; І етапу конкурсу 

екскурсоводів ЗСО «Край, в якому я живу»; І етапу конкурсу «Чисті роси»; І 

етапу конкурсу «Юна зірка». 

Крім того, Федорович Н.М. консультувала педагогів з проведення 

навчальних та виховних занять за допомогою дистанційних технологій, щодо 

особливостей організації виховного процесу в закладах освіти, щодо 

планування роботи класного керівника, керівника гуртка, педагога-

організатора, керівника музею. 

Серед основних завдань Центру провідну роль займає узагальнення та 

поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних 

працівників, формування та оприлюднення на власному веб-сайті бази даних 

програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерел 

інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного розвитку педагогічних 

працівників. З цією метою працівниками Центром здійснювалося 

популяризація різноманітних суб’єктів надання послуг з підвищення 

кваліфікації, забезпечувалось інформування закладів освіти, щодо можливості 

здійснити курсову перепідготовку педагогічними працівниками на базі 

інститутів післядипломної освіти, здійснювалося систематичне анонсування 

актуальних освітянських подій. На сайті Центру постійно розміщувались дані 

про суб’єкти підвищення кваліфікації, цифрові ресурси і платформи, корисні 

для роботи педагогічних працівників. 

Центром створено єдине інформаційне середовище, зокрема сайт, 

facebook-сторінки, Viber-групи і спільноти та Telegram-канали тощо. Всі 

зазначені інформаційні ресурси поповнювалися систематично. На сайті КЗ 

«Рокитнівський ЦПРПП» створено банк даних цифрових, інтерактивних 

інструментів для організації освітнього процесу. Новостворені бази даних 



періодинчо популяризуються та презентуються, наприклад, бази даних 

інформаційних ресурсів, необхідних для розвитку компетентностей керівників 

закладів освіти, педагогічних працівників було представлено на інструктивно-

консультативній нараді директорів і заступників 25 січня 2022 року.  

Для зручного інформаційного забезпечення електронне листування 

дозволяє оперативно інформувати заклади про зміни у законодавчому полі, 

сучасні методи управління закладом, персоналом, особливостей організації 

сучасного уроку тощо.  

Впровадження професійної діяльності фахівцями психологічної служби 

у період воєнного стану була найбільш актуальною, адже усі учасники 

освітнього процесу опинились у надзвичайно складних умовах і потребували 

різного роду підтримки, в тому числі, і психологічної, саме, діяльність 

психологів та соціальних педагогів сприяла психологічній рівновазі та 

збалансованості вчителів, учнів та їх батьків. Забезпечення та надання 

психологічної підтримки здійснювалося Вікторією Стрілець та командою 

психологічної служби закладів освіти громад за запитом як в очній формі так 

через телефонні дзвінки, відео-зв'язок через мобільні додатки (Viber, Messenger 

тощо). При Центрі було створено лінію психологічної допомоги, куди 

населення громад звертались за допомогою та консультаціям.  

З метою опрацювання нових методик та підходів з надання психологічної 

допомоги постраждалим в результаті воєнних дій та підтримки самих 

психологів і соціальних педагогів, було розроблено програму навчань, куди 

фахівці залучались щодня та упродовж лютого-квітня 2022 року брали участь у 

майстер-класах, тренінгах, відеолекціях. 

2021-2022 навчальний рік був насичений заходами для спільнот 

психологічної служби громад та долучено із супроводом та консультуванням до 

різних проєктів, конкурсів, структур для їх безперервного професійного 

розвитку. 

Комунальним закладом «Рокитнівський ЦПРПП» налагоджено тісну 

співпрацю з інститутами післядипломної педагогічної освіти, Українським 

інститутом розвитку освіти, управлінням державної служби якості освіти в 

Рівненській області, закладами та установами освіти громад. Протягом 2021-

2022 навчального року директор, консультанти та психолог Центру були 

активними учасниками інструктивно-інформаційних заходів, які були 

організованими як самим Центром так і різними установами та організаціями. 

Діяльність Центру відповідала поставленій місії закладу: створено 

освітній простір на території обслуговування, умови для професійного 

розвитку, удосконалення та фахового росту педагогічних працівників закладів 

освіти громад; забезпечено ефективний та якісний супровід освітнього процесу; 

здійснювався супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики 

реформ освітянської галузі. 


