
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор КЗ  

«Рокитнівський ЦПРПП» 

_____  Л.В.Сулковська 

 «__» серпня 2022 року 

ВЕРЕСЕНЬ 

№ 

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 громад. 

до 23.09.2022 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних   

2. Розроблення графіку навчань 
педагогічних працівників 
Центру (майстер-класи, обмін 
досвідом тощо). 

до 16.09.2022 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

річний план 

роботи 

 

3. Створення бази даних 
нормативно-правових 
документів, рекомендацій, 
презентаційних матеріалів 
тощо для організації 
освітнього процесу у 2022-
2023 н.р. 

до 09.09.2022 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру, 

річний план 

роботи 

 

4. Поповнення та 
функціонування сайту 
Центру. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  

5. Створення бази даних 

суб’єктів підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників. 

до 23.09.2022 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  

6. Створення інформаційних 

груп з педагогічними 

працівниками через 

використанн мереж Viber, 

Facebook, Telegram, блогів 

тощо. 

до 16.09.2022 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

7. Створення інформаційної бази 

ресурсів для організації 

дистанційного та змішаного 

навчання. 

до 23.09.2022 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  

8. Розроблення планів 

самоосвіти педагогічних 

працівників Центру на 2022-

2023 н.р. 

до 16.09.2022 Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

річний план 

роботи 

 

1.2. Керівництво та контроль Центру 

9. Нарада при директору Центру: 

  

26.09.2022 

9
00 

Л.Сулковська 

 

протокол  

9.1. Індивідуальне консультування 

та супровід педагогічних 

працівників щодо участі у 

фахових конкурсах. 

Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

річний план 

роботи 

 

9.2. Підвищення рівня 

майстерності вчителів, 

спрямування їхньої роботи на 

реалізацію творчого 

потенціалу, пошук ефективних 

Л.Сулковська рекомендації  



шляхів організації освітньої 

діяльності. 

9.3. Різне. Л.Сулковська рекомендації  

ІІ. Формування професійних компетентностей керівників 

та педагогічних працівників. Супровід та консультування. 

2.1. Створення умов для безперервного  

професійного розвитку педагогічних працівників Центру 

10. Створення умов для 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська   

10.1. Сприяння участі педагогічних 

працівників центру в 

навчальних програмах та 

заходах ДСЯО, РОІППО, 

наукових установ та закладів 

вищої та післядипломної 

освіти. 

упродовж 

вересня 
працівники Центру  

 

  

11. Створення системи 

професійної взаємодії 

педагогічних працівників 

Центру: 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська   

11.1. Взаємовідвідування 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

педагогічними працівниками 

Центру. 

упродовж 

вересня 
працівники Центру план  

12. Створення системи 

консультування педагогів 

Центру щодо організації 

освітнього процесу в умовах 

воєнного стану: 

упродовж 

вересня 
працівники Центру рекомендації  

12.1. Співпраця з РОІППО, ДСЯО 

щодо консультування 

працівників Центру з 

особливостей організації 

нового 2022-2023 

навчального року. 

упродовж 

вересня 
працівники Центру рекомендації  

12.2. Залучення працівників центру 

до заходів різного рівня. 

упродовж 

вересня 
працівники Центру плани 

самоосвітньої 

діяльності 

 

12.2.1. Консультпункт «Організація 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в 

освітніх закладах та 

установах». 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська рекомендації  

2.2. Створення умов для підвищення конкурентноспроможності керівника  

закладу освіти як менеджера освітніх змін. 

13. Здійснення консультативної 

підтримки розвитку 

компетентностей керівників 

закладів освіти: 

упродовж 

вересня 
працівники Центру рекомендації  

13.1. Організація та проведення 

консультування керівників 

закладів освіти з питань 

розробки документів закладу 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

Н.Черногор, 

Н.Федорович 
 

рекомендації  



освіти: 
13.1.1. Консультпункт «Розробка та 

ведення документації в 

освітніх закладах та 

установах». 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська 
 

рекомендації  

13.2. Консультпункт 

«Удосконалення та 

інноваційні підходи у 

організації науково-

методичного супроводу 

діяльності навчального 

закладу – запорука 

прогресивних змін у наданні 

якісних освітніх послуг». 

упродовж 

вересня 
консультанти рекомендації  

13.3. Консультпункт «Особливості 

організації атестації та 

сертифікації керівників кадрів 

та педагогічних працівників». 

упродовж 

вересня 
працівники Центру рекомендації  

13.4. Інструктивно-консультативна 

нарада з директорами  ЗДО 

щодо діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2022-2023 

н.р. 

14.09.2022 

10
00 

Н.Черногор рекомендації зал 
засідань 

Незалеж

ності, 15 

13.5 Інструктивно-консультативна 

нарада із заступниками 

директорів  ЗЗСО з НВР щодо 

особливостей організації 

освітнього процесу у 2022-

2023 н.р. 

16.09.2022 

10
00 

Л.Сулковська рекомендації зал 

засідань 
Незалеж

ності, 15 

13.6 Інструктивно-консультативна 

нарада із заступниками 

директорів  ЗЗСО з ВР щодо 

особливостей організації 

освітнього процесу у 2022-

2023 н.р. 

16.09.2022 

12
00 

Н.Федорович рекомендації зал 

засідань 

Незалеж
ності, 15 

13.7 Спільнота директорів закладів 

дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної 

освіти «Школа 

новопризначеного керівника 

«Знання – ключ до успіху». 

21.09.2022 

14
00 

Л.Сулковська  онлайн, з 

використан

ням 

платформи 

Zoom 

13.8 Консультування керівників 

закладів освіти щодо 

особливостей укладання 

освітньої програми закладу 

загальної середньої освіти. 

упродовж 

вересня 

Л.Сулковська рекомендації  

13.9. Майстер клас для спільноти 

керівників закладів 

дошкільної освіти 

«Можливість використання 

електронної документації з 

організації харчування у ЗДО» 

29.09.2022 

10
00 

Н.Черногор рекомендації онлайн 

13.10. Консультування керівників 

закладів дошкільної освіти 

(Томашгородський ЗДО 

«Калинка», Рокитнівський 

ЗДО №3 «Казка») щодо 

упродовж 

вересня 

Н.Черногор рекомендації  



відновлення освітнього 

процесу в закладі в умовах 

воєнного стану. 

2.3. Створення умов для безперервного професійного розвитку педагогічних  

працівників як важливої умови забезпечення якості освіти 

14. Поширення інформації щодо 

питань професійного 

розвитку педагогічних 

працівників. Курси 

підвищення кваліфікації при 

РОІППО. 

05.09-08.09.2022, 

12.09-15.09.2022, 

19.09-22.09.2022, 

26.09-29.09.2022 

(педагогічні 

працівники), 

05.09-30.09.2022 

(медичні сестри) 

Ж.Дубовець, 

В.Маринич 

  

15. Здійснення супроводу та 

консультування педагогічних 

працівників. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

15.1. Організація та проведення 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

педагогічних працівників з 

питань визначених 

Положенням про центри 

професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

16. Здійснення супроводу та 

консультування педагогічних 

працівників: 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

16.1. Здійснення підтримки та 

консультування педагогічних 

працівників з підготовки 

педагогів до сертифікації. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

В.Стрілець,  

освітні експерти 

  

16.2. Здійснення підтримки та 

консультування педагогічних 

працівників з питань участі у 

фахових змаганнях та 

конкурсах різного рівня. 

Консультування педагогічних 

працівників з питання роботи 

з обдарованими дітьми. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

  

2.4. Створення умов для безперервного професійного  

розвитку психологічної служби закладів освіти 

17. Співпраця Центру та 

працівників психологічної 

служби. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

 
 

18. Здійснення супроводу та 

консультування працівників 

психологічної служби: 

упродовж 

вересня 
В.Стрілець  

 

18.1. Організація та проведення 

індивідуальних, групових та 

колективних консультацій 

працівників психологічної 

служби з питань визначених 

Положенням про центри 

професійного розвитку 

педагогічних працівників. 

упродовж 

вересня 
В.Стрілець  

 

2.5. Інформаційно-видавнича діяльність Центру 

19. Створення баз даних ресурсів упродовж Л.Сулковська, база даних  



та поширення інформації з 
метою підвищення 
професійного розвитку 
керівників, педагогічних 
працівників. 

вересня консультанти, 

В.Стрілець 

20. Класифікація наявних 

періодичних  матеріалів щодо 

організації освітнього 

процесу. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

21. Огляд матеріалів 

освітянських періодичних 

видань. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

база даних  

22. Підготовка та розміщення 

інформації на сайті Центру. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

сайт Центру  

23. Підготовка статей та 

висвітлення матеріалів в 

засобах масової інформації. 

упродовж 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

статі, матеріали  

24. 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 

вересня 
Л.Сулковська, 

консультанти, 

В.Стрілець 

бази даних  

Примітки до плану 

      

      

      

      

      

      

      

 


