
 
УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РОКИТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»  

РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ  
    
05.09.2022            смт. Рокитне                       № 05 

 

Про координацію діяльності 

педагогічних спільнот з керівними і 

педагогічними кадрами та 

консультування з питань професійного 

розвитку їх у 2022-2023 навчальному 

році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2027 роки, Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, рекомендацій Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Стратегії розвитку 

комунального закладу «Рокитнівський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» на період до 2025 року, та пропозицій керівних та  

педагогічних кадрів, підвищення їх компетентності, широкого впровадження 

досягнень педагогічної науки та досвіду, нових технологій, враховуючи 

діагностичний аналіз, з метою підвищення професійної майстерності керівних і 

педагогічних кадрів у міжатестаційний період 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати роботу комунального закладу «Рокитнівський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників»  (далі - Центр) у 2022-2023 

навчальному році на виконання основного завдання: сприяння професійного 

розвитку керівників кадрів та педагогічних працівників освітніх закладів та 

установ, їх психологічна підтримка та консультування.  

 

2. Відповідно до пропозицій серпневих педагогічних студій затвердити 

структуру діяльності педагогічних спільнот з керівними кадрами та 

призначити керівників   (додаток 1). 

 

3. Відповідно до пропозицій серпневих студій затвердити структуру діяльності 

педагогічних спільнот з педагогічними кадрами та призначити керівників 

(додаток 2). 

 



4. Консультантам, практичному психологу Центру (директор Людмила 

СУЛКОВСЬКА): 

4.1. Забезпечити своєчасне проходження педагогічними працівниками курсів 

підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіка Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, інших суб’єктів. 

Згідно плану-графіку 

4.2. Проводити групові та індивідуальні консультації, консультативні наради для 

різних категорій працівників, керівників освітніх закладів та установ згідно з 

планом роботи Центру.  

Упродовж 2022-2023 навчального року 

4.3. Забезпечити узагальнення та поширення інформації з питань професійного 

розвитку керівників кадрів та педагогічних працівників освітніх закладів та 

установ.  

Упродовж 2022-2023 навчального року 

4.4. Забезпечити координацію діяльності професійних спільнот, відповідних 

напрямків, згідно розподілу посадових обов’язків. 

Упродовж 2022-2023 навчального року  

4.5. Формувати та оприлюднювати на сайті Центру бази даних програм 

підвищення кваліфікації керівників кадрів та педагогічних працівників, 

необхідних для їх професійного розвитку. Активізувати  видавничу  діяльність 

Центру та педагогічних працівників. 

Упродовж 2022-2023 навчального року 

4.6. Здійснювати інформаційне забезпечення та супровід керівників кадрів та 

педагогічних працівників через використання мережевих спільнот у Facebook, 

Viber, Telegram тощо. 

Упродовж 2022-2023 навчального року 

4.7.  Забезпечити консультування керівників кадрів та педагогічних працівників 

з питань: 

4.7.1. планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; 

4.7.2. проведення супервізії (професійної підтримки та професійного 

розвитку); 

4.7.3. розроблення документів закладу освіти; 

4.7.4. особливостей організації освітнього процесу за різними формами 

здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного 

навчання; 

4.7.5. впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових 

освітніх технологій. 

Упродовж 2022-2023 навчального року 

4.8. Забезпечити роботу консультаційних пунктів з питань:  

- Розробка та ведення документації в освітніх закладах та установах (Людмила 

СУЛКОВСЬКА). 

- Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в освітніх 

закладах та установах (Людмила СУЛКОВСЬКА).  

- Особливості організації атестації та сертифікації керівників кадрів та 

педагогічних працівників (Жанна ДУБОВЕЦЬ, консультанти Центру). 



- Удосконалення та інноваційні підходи у організації науково-методичного 

супроводу діяльності навчального закладу – запорука прогресивних змін у 

наданні якісних освітніх послуг (консультанти Центру). 

- Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес та 

Державних стандартів початкової загальної середньої, базової та повної 

загальної середньої освіти  (консультанти Центру). 

- Підвищення стресостійкості та ресурсності педагогічних працівників. 

(Вікторія СТРІЛЕЦЬ). 

- Практика використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній діяльності та створення власних освітніх ресурсів (Оксана ПОМІН). 

 - Практичні аспекти застосування освітніх технологій для формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти (Жанна ДУБОВЕЦЬ, консультанти 

Центру). 

- Особливості формування та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти (Вікторія СТРІЛЕЦЬ, консультанти Центру). 

- Роль педагогічних працівників у формуванні в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок (Ніна ФЕДОРОВИЧ). 

- Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів 

освіти в контексті формування компетентного випускника «Нової школи» 

(консультанти Центру). 

 

5. Практичному психологу Центру, Вікторії СТРІЛЕЦЬ: 

5.1. Забезпечувати психологічну підтримку керівників кадрів та педагогічних 

працівників освітніх закладів та установ шляхом індивідуальних, 

групових та колективних консультацій. 

5.2. Продовжити координувати «Лінію психологічної підтримки», на базі 

Центру, для надання психологічної допомоги усім учасникам освітнього 

процесу у період воєнного та післявоєнного часу. 

 

6. Директорам закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти: 

6.1. Організувати консультаційну роботу з усіма категоріями педагогічних 

працівників, виходячи з Національної доктрини освіти України, Законів України 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту». 

Упродовж  2022-2023 навчального року 

6.2. Забезпечити  дієвість  системи  консультаційної  роботи  з  педагогічними  

кадрами,  підвищення  їх  фахового  рівня  в  міжатестаційний  період  

(організувати  роботу  методичних  підрозділів,  стажування,  консультування,  

наставництво, взаємоаналіз  відвіданих  уроків). 

                                                                  Упродовж 2022-2023 навчального року 

6.3. Продовжувати практикувати  внутрішньошкільний моніторинг якості освіти 

та освітньої діяльності. 

                                                                    Упродовж 2022-2023 навчального року 

6.4.Продовжувати самооцінювання та удосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. 

Упродовж 2022-2023 навчального року 



6.4. Визначити консультаційні дні для проведення заходів зі спільнотами 

керівників кадрів та педагогічних працівників освітніх закладів та установ: 

 

понеділок вчителі хімії, біології, основ здоров’я 

вівторок української мови та літератури, педагоги-організатори 

середа керівники закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти, заступники директорів з виховної роботи, 

вчителі музики, образотворчого мистецтва, художньої 

культури, географії, вчителі зарубіжної літератури, іноземної 

мови 

четвер вчителі трудового навчання, захисту України, керівники гуртків 

та позашкільних установ, початкових класів, вихователі груп 

продовженого дня, дошкільні працівники, суспільних 

дисциплін 

п'ятниця заступники директорів з навчально-виховної роботи, вчителі 

інформатики, математики, фізики, фізичної культури, практичні 

психологи та соціальні педагоги. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

 

 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП»                         Людмила СУЛКОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

Додаток 1 

наказ КЗ «Рокитнівський ЦПРПП» 

05.09. 2022  № 05 

Структура діяльності педагогічних спільнот з керівними кадрами 

Спільнота директорів закладів 

дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти «Школа 

новопризначеного керівника «Знання – 

ключ до успіху» (періодичність 3 рази 

в рік) 

Сулковська Людмила Володимирівна, 

директор Центру;  

Спільнота директорів закладів 

загальної середньої освіти  

«Налагоджена внутрішня система 

забезпечення якості освіти = зразковий 

заклад освіти» (періодичність 1 раз в 

рік) 

Сулковська Людмила Володимирівна, 

директор Центру; 

Борисовець Надія Титівна, директор 

Блажівського ліцею; 

Спільнота директорів закладів 

загальної середньої освіти  «Напрями 

руху закладу освіти для досягнення 

основної мети» (періодичність 1 раз в 

рік) 

Сулковська Людмила Володимирівна, 

завідувач районного методичного 

кабінету; 

Смик Людмила Миколаївна, директор 

Масевицького ліцею; 

Спільнота заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти  з 

навчально-виховної роботи 

«Підвищення  професійної 

компетентності  заступника  директора 

в умовах компетентістної освіти» 

(періодичність 2 рази в рік) 

Покальчук Наталія Василівна, 

заступник директора Дертівської 

гімназії; 

Інструктивно-консультативні наради 

заступників директорів з навчально-

виховної роботи (періодичність 1 раз у 

квартал) 

Сулковська Людмила Володимирівна, 

завідувач районного методичного 

кабінету; 

Інструктивно-консультативні наради 

заступників директорів з виховної 

роботи (періодичність 2 рази в рік 

(щоквартально) 

Федорович Ніна Миколаївна, 

консультант Центру; 

Спільнота заступників директорів з 

виховної роботи (періодичність 2 рази 

в рік) 

Кушнір Ольга Пилипівна, заступник 

директора опорного закладу 

«Рокитнівський ліцей №3»; 

Інструктивно-консультативні наради 

директорів закладів дошкільної освіти 

(періодичність 1 раз в квартал) 

Черногор Наталія Сергіївна, 

консультант Центру; 

 

Спільнота директорів закладів 

дошкільної освіти (періодичність 2 

рази в рік) 

Сахневич Людмила Іванівна,  директор 

Томашгородського ЗДО «Журавлик»; 

 



Затверджено 

Додаток 2 

наказ КЗ «Рокитнівський ЦПРПП» 

05.09. 2022  № 05 

Структура діяльності педагогічних спільнот з педагогічними кадрами 

Назва спільноти Керівник спільноти 

Спільнота вчителів інформатики Голиш Ігор Михайлович, вчитель  

Рокитнівського ліцею № 1; 

Спільнота педагогів-організаторів  Стаднік Наталія Василівна, педагог-

організатор Дертівської гімназії; 

Спільнота керівників гуртків Долід Катерина Іванівна, методист 

комунального «Рокитнівський центр 

дитячої та юнацької творчості»; 

Спільнота педагогічних працівників  

дошкільних підрозділів «Педагогічні 

працівники  закладів дошкільної освіти  

Березівської ради» 

Маринич Людмила Олександрівна, 

вихователь  Березівського навчально-

виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів – дошкільний  

навчальний заклад»; 

Спільнота вчителів української мови та 

літератури 

Рацкевич Оксана Василівна, вчитель 

Масевицького ліцею; 

Спільнота вчителів зарубіжної 

літератури 

Горіна Іванна Олегівна, вчитель 

Масевицького ліцею; 

Спільнота вчителів суспільних 

предметів 

Бірюкова Ірина Миколаївна, вчитель 

Рокитнівського ліцею № 1; 

Спільнота вчителів іноземних предметів Кушнір Валентина Іванівна, вчитель 

Рокитнівського ліцею №2; 

Спільнота вчителів біології, екології, 

природознавства, основ здоров’я 

Місечко Алла Василівна, вчитель 

Познанського  ліцею; 

Антикало Ганна Андріївна, вчитель 

Карпилівського ліцею; 

Спільнота вчителів хімії Лесковець Сергій Миколайович,  

вчитель Рокитнівського ліцею №2; 

Опанасевич Богдан Олександрович,  

вчитель Карпилівського ліцею; 

Спільнота вчителів математики Хомицька Юлія Олексіївна,  вчитель 

Рокитнівського ліцею №2; 

Спільнота соціальних педагогів   Лопуга Оксана Семенівна, 

Сновидовицького ліцею; 

Спільнота вчителів початкових класів  Мініч Володимир Семенович, вчитель 

Обсіцької гімназії; 

Спільнота вчителів художньо-

естетичного напрямку 

Панько Світлана Всеволодівна, 

вчитель Кисорицького ліцею; 

Спільнота педагогічних працівників  

закладів дошкільної освіти «Педагогічні 

працівники закладів дошкільної освіти  

Черногор Наталія Сергіївна, 

консультант Центру; 



 

Рокитнівської селищної ради» 

Спільнота вчителів фізичної культури та 

захисту України 

Торчинська Раїса Сидорівна, вчитель 

Томашгородського ліцею №1; 

Масовець Ігор Олександрович, вчитель  

Рокитнівського ліцею № 1; 

Спільнота вчителів трудового навчання, 

технологій, креслення 

Дем’янчук Галина Петрівна,  вчитель 

опорного закладу «Рокитнівський 

ліцей №3»; 

Тіт Олена Петрівна,  вчитель  

Рокитнівського ліцею № 1; 

Спільнота вчителів фізики Скачко Ірина Володимирівна, вчитель  

Рокитнівського ліцею № 1; 

Спільнота практичних психологів 

закладів загальної середньої освіти  

Басич Ірина Миколаївна, практичний 

психолог  опорного закладу 

«Рокитнівський ліцей №3»; 

Спільнота вчителів географії Осадча Ольга Іванівна, вчитель  

Рокитнівського ліцею № 1; 

Спільнота класних керівників Козаченко Тетяна Володимирівна, 

заступник директора з виховної роботи 

Карпилівського ліцею; 

Спільнота практичних психологів «Клуб 

«Між нами психологами» 

Кулакевич Юлія Миколаївна, 

практичний психолог  Рокитнівського 

ліцею № 1. 


