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СХВАЛЕНО       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Науково-методичною радою    Рішення № 16/3 XVI сесії  

КУ «Центр ПРПП»     міської ради VIII скликання 

Протокол №05 від 24.12.2021року   від 27.01.2022 року 

 

З В І Т 

про діяльність  

комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області 

за 2020/2021 роки 

 

Відповідно до чинного законодавства у галузі освіти, здійснення якісного 

науково-методичного 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. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
З метою реалізації державної політики в галузі освіти, а саме відповідно до 

ч.3 ст.52 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та виконання 

завдань, визначених п.5 р.X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2020 року №672 «Про деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників» рішенням сесії Новоселицької міської ради від 06 

серпня 2020 року №42/7 «Про створення Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Новоселицької міської ради 

Чернівецької області» створено Комунальну установу «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Новоселицької міської ради Чернівецького 

району Чернівецької області (далі – Центр). 

Основним завданням центру є сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. 

Відповідно до вимог законодавства Центр зареєстровано в ЄДР, внесено 

необхідні зміни після завершення конкурсного відбору на заміщення вакантної 

посади директора, виготовлено печатку установи, розроблено та затверджено  

Положення про конкурсний відбір педагогічних працівників КУ «Центр ПРПП», 

розроблено ряд внутрішніх документів, серед яких посадові інструкції, розподіл 

функціональних обов’язків тощо. 

Станом на 2021 рік, Центр надав послуги педагогічним працівникам 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-

ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів, освітніх закладів у сфері 

культури, що знаходяться на території: 

● Новоселицької міської територіальної громади; 

● Мамалигівської сільської територіальної громади (за угодою); 
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● Боянської сільської територіальної громади (за угодою). 

На підставі попередньо здійсненого аналізу сформовано стратегію 

розвитку установи на 2022-2026 роки.  

Планування роботи здійснювалося на рік та помісячно. При плануванні 

передбачено орієнтовну тематику для участі в засіданнях колегій відділу освіти, 

нарад із керівниками освітніх установ та апаратних нарад відділу освіти, а також 

орієнтовну тематику засідань науково-методичної ради КУ «Центр ПРПП». 

В Центрі сформовано концептуально-ідеологічні засади діяльності, 

зокрема сформульовано місію, візію, мету, пріоритети, завдання та функції 

діяльності, цінності та принципи, на яких буде побудовано реалізацію 

запланованих заходів. 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА САМООСВІТА ФАХІВЦІВ 

15 жовтня 2020 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади 

директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Новоселицької міської ради Чернівецької області, конкурсна 

комісія визначила Власова Сергія Анатолійовича переможцем конкурсу. 

03 березня 2021 року відбувся конкурс на заміщення вакантних посад 

консультанта та психолога центру, переможцями якого стали відповідно Бешлеу 

Христина Анатоліївна та Єремія Жанна Ремусівна. 

15 грудня 2021 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади 

консультанта, переможцем якого стала Катан Ірина Валеріївна. 

Станом на 31.12.2021 року Центр укомплектований відповідно до 

штатного розпису. В установі працюють: 

П.І.П. Посада Навантаження 

Педагогічні працівники 

Власов 

Сергій Анатолійович 
Директор 1 ставка 

Бешлеу 

Христина Анатоліївна 
Консультант 1 ставка 

Катан 

Ірина Валеріївна 
Консультант 1 ставка 

Єремія 

Жанна Ремусівна 
Психолог 

0,5 ставки, за 

сумісництвом 

Не педагогічні працівники 

Аіфтінке 

Тетяна Михайлівна 
Організатор діловодства 1 ставка 

Нікітіна 

Тетяна Георгіївна 
Бухгалтер 

0,5 ставки, за 

сумісництвом 

Залужець 

Оксана Анатоліївна 

Фахівець з інформаційних 

технологій 

0,5 ставки, за 

сумісництвом 

З метою підвищення фахового рівня, директором взято участь у: 

● обласному семінарі "Формування медіапростору закладу освіти"; 
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● семінарі щодо впровадження змішаного навчання математики за 

допомогою платформи GIOS; 

● онлайн навчанні для працівників ЦПРПП, зорганізованим ІППОЧО; 

● онлайн-семінарі-практикумі для відповідальних працівників 

відділів/управлінь освіти та керівників районних/міського/територіальних 

методичних об’єднань учителів природничо-математичних дисциплін з 

проблеми «Реалізація компетентнісного підходу до викладання предметів 

природничо-математичного циклу: з досвіду призерів Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року»»; 

● Всеукраїнській нараді «Результати впровадження Всеукраїнського 

експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні 

європейські ідеї в українському контексті»; 

● методичній трибуні ІППОЧО щодо питань української мови та літератури 

та українознавства; 

● навчальному тренінгу Управління державної служби якості освіти щодо 

обговорення проєкту положення про педагогічну інтернатуру; 

● Міжнародному онлайн-вебінарі для освітян Вінницької, Волинської, 

Львівської, Чернівецької, Тернопільської, Івано-франківської областей з 

теми «Оцінювання діяльності шкіл як засіб підвищення якості освіти»; 

● вебінарі «Оцінювання дошкільної освіти з перспективи Чеської шкільної 

інспекції»; 

● онлайн-науково-методичному форумі-практикумі «Актуальні питання 

професійного розвитку педагогічних працівників в умовах модернізації 

змісту освіти»; 

● вебінар-студії в онлайн режимі на тему «Стратегічні цілі та пріоритетні 

напрями розвитку освітньої галузі Буковини у 2021 році»; 

● засіданні колегії Управління державної служби якості освіти в 

Чернівецькій області; 

● workshopі директорів центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників Буковини. 

Психолог КУ «ЦПРПП», разом із інспекторами ювенальної первенції 

Новоселицької ТГ, брала участь у тренінгу, організованого БФ, «Я майбутнє 

України» Марти Левченко на базі Чернівецької міської ради «Насильство – не 

норма: що може зробити шкільне середовище, щоб допомогти дітям та молоді» 

та «Як запобігти звабленню онлайн і реагувати на це?». 

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 
Основною функцією Центру – є організація та проведення консультування 

педагогічних працівників зокрема з питань: 

    - планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; 

    - проведення супервізії; 

    - розроблення документів закладу освіти; 

    - особливостей організації освітнього процесу з різними формами здобуття 

освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; 
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    - впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових 

освітніх технологій. 

 Протягом звітного періоду КУ «Центр ПРПП» здійснювалося постійне 

консультування педагогів з питань професійного розвитку, в т.ч. щодо: 

● підвищення кваліфікації;  

● застосування в освітньому процесі новітніх цифрових технологій;  

● організації дистанційного навчання; 

● запровадження нового освітнього стандарту для 5-9 класів;  

● організації педагогічного наставництва та інтернатури;  

● ведення класних журналів;  

● кібербезпеки; 

● медіакомпетентності та цифрової грамотності педагогів; 

● попередження булінгу; 

● проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу 

обдарованої особистості; 

● організації електронного обліку підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, 

● гармонізації психологічного здоров’я учасників освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання; 

● організації та проведення Всеукраїнської військово – патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»); 

● формувального оцінювання; 

● самоаналізу педагогічними працівниками; 

● базового компонента дошкільної освіти; 

● мотивації школярів до навчання, враховуючи їхні психологічні 

особливості; 

● академічної доброчесності; 

● діловодства; 

● щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників. 

 Спільно із Відділом освіти організовано та проведено ряд онлайн 

консультувань керівників закладів освіти з питань розробки Стратегії розвитку 

закладів освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти, інших 

актуальних питань в напрямку професійного розвитку педагогів. 

Протягом 09 – 19 березня 2021 року в онлайн режимі відбувся цикл онлайн-

коучингів для педагогічних працівників закладів освіти, на якому зокрема 

розглянуто питання імплементації нового професійного стандарту за професією 

«Вчитель»», а також форм підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 

та налагодження співпраці педагогічних працівників із КУ «Центр ПРПП». 

На початку навчального року директором взято участь у ІІ НеКонференції 

для педагогічних працівників, проведено лекції про використання продуктів 

Google в освітньому процесі. 

Центром організовано та проведено онлайн методичні студії за участі 

методистів ІППОЧО, зокрема для вчителів хімії та біології, румунської мови та 
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літератури, зарубіжної літератури, «Захисту України», української мови та 

літератури. 

 Крім того, за участі Центру відбувся каскад онлайн-зустрічей із батьками 

учнів 11 класів закладів освіти Новоселицької, Боянської та Мамалигівської 

територіальних громад щодо підготовки учнів до ЗНО. 

З метою оперативного планування та реагування на запити педагогічних 

працівників на сайті створено онлайн-сервіс для подання електронного запиту. 

 

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛЬНОТ 

 На менш важливою функцією установи - координація діяльності 

професійних спільнот педагогічних працівників. 

 З метою формування професійних спільнот навколо спільних цілей, понять 

та ідей розроблено єдину систему професійних спільнот, що передбачено 

затвердженою колегією «Концепцією професійного розвитку педагогічних 

працівників на 2021-2025 роки». 

 Для налагодження комунікації педагогів створено Viber-спільноти 

педагогів відповідно до напрямків діяльності та предметів викладання, загальна 

кількість яких склала 37 груп.  

Сформована мережа спільнот розпочала роботу над 11 тематичними 

міжгромадними проєктами за різними галузями знань. 

 Центр сприяв участі педагогічних працівників у громадських 

обговореннях, зокрема: 

● Положення про ліцей; 

● Порядку конкурсного відбору підручників та посібників – триває 

громадське обговорення; 

● Положення про атестацію педпрацівників; 

● Концепції цифрової трансформації освіти і науки. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ 

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 Центром здійснювалася популяризація різноманітних 

суб’єктів надання послуг з підвищення кваліфікації, забезпечувалось 

інформування закладів освіти, щодо можливості здійснити курсову 

перепідготовку педагогічними працівниками на базі ІППОЧО, здійснювалося 

систематичне анонсування актуальних освітянських подій. 

На сайті Центру створено базу даних суб’єктів підвищення кваліфікації та 

базу даних електронних цифрових ресурсів і платформ, корисних для роботи 

педагогічних працівників. 
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ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ 

КУ «Центр ПРПП» розроблено та запроваджено Програму професійного 

розвитку педагогічних працівників закладів освіти, розроблену відповідно до 

Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

Програма ПР розроблена за підсумками вивчення запитів педагогічних 

працівників із урахуванням результатів громадського обговорення педагогічною 

громадськістю. 

В програмі передбачено навчальний план, розрахований на 32 академічні 

години. 

Навчальний план актуалізувався систематично, відповідно до потреб 

педагогів. 

Програма не виключала науково-методичного супроводу педагогічних 

працівників у випадку інформальної освіти та педагогічної інтернатури. 

Педагогічні працівники мали можливість обирати всю програму загалом 

або навчально-методичні заходи вибірково. 

Після проведення навчально-методичних заходів педагогічні працівники 

отримували дидактичні (інформаційні) матеріали з тем заходів та доступ до 

електронних версій матеріалів заходів, що розміщені на Google-диску установи. 

Крім того, до послуг слухачів відеозаписи лекцій, що розміщені на YouTube-

каналі. 

На заходи з неформальної освіти в рамках програми зареєструвалися понад 

560 педагогів. 

Для зворотного зв’язку та оцінки ефективності застосовувалися 

інтерактивні інструменти для рефлексії. 

Програму виконано. Розпочато розробку Програми професійного розвитку 

педагогічних працівників на 2022 рік, в тому числі для освітніх управлінців. 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

При Центрі створено науково-методичну раду, яка є колегіальним 

дорадчо-консультативним та експертним органом, що покликаний сприяти 

реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-

методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти. 

До складу ради у 2021 році ввійшли 17 педагогічних та науково-

педагогічних працівників, серед яких «Вчителі-методисти», асистент кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту, географічного факультету 

ЧНУ ім.Ю.Федьковича, кандидат географічних наук, доцент кафедри соціальної 

географії та рекреаційного природокористування географічного факультету 

ЧНУ ім.Ю.Федьковича, кандидат біологічних наук та доцент кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету 

ЧНУ ім.Ю.Федьковича, доктор педагогічних наук. 

На початку навчального року здійснено моніторинг планування діяльності 

закладів освіти з виховної та методичної роботи, надано відповідні рекомендації. 

Підготовлено рекомендації щодо: 
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- оформлення атестаційних матеріалів педагогів, що претендують на 

присвоєння педагогічних звань "методист",  

- розробки стратегій розвитку закладів освіти,  

- розробки внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах 

освіти, 

- онлайн-платформ суб’єктів підвищення кваліфікації на предмет їх 

відповідності нормам чинного законодавства, 

- покращення якості діяльності сайтів закладів освіти, 

- орієнтовного переліку документів у закладах дошкільної освіти, 

- організації в закладах освіти служб порозуміння, 

- тематики засідань шкільних методичних рад, 

- розподілу обов’язків та напрямків відповідальності між адміністрацією 

закладу освіти, 

- перспективного планування підвищення кваліфікації, 

- формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку, 

- здійснення самоаналізу календарно-тематичного планування педагогами. 

Фахівцями Центру опрацьовано проєкти Стратегій закладів освіти, надано 

рекомендації, здійснено експертизу Освітніх програм закладів освіти, надано 

відповідні рекомендації та роз’яснення. 

На сайті створено рубрики «Каталог ППД», в якому розміщено методичні 

розробки педагогічних працівників, схвалені НМР. 

Крім того, на сайті опубліковано перелік онлайн ресурсів педагогічних 

працівників на території обслуговування. 

 

СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Центром подано документи вчителів, що виявили бажання стати 

експертами в конкурсному відборі підручників для учнів 4 та 8 класів. 

З метою забезпечення якісного забезпечення атестаційного процесу 

підготовлено висновки методичної ради за підсумками розгляду педагогічних 

розробок, схвалених методичною радою, матеріали подано для розгляду 

науково-методичною радою ІППОЧО. 

Фахівцями Центру надавалася консультативно-методична допомога при 

участі Новоселицького ліцею №2 та НВК «Боянська гімназія» у Всеукраїнському 

експерименті «Результати впровадження Всеукраїнського експерименту 

«Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в 

українському контексті». 

 

ФАХОВІ КОНКУРСИ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

КУ «Центр ПРПП» відповідав за організацію та проведення конкурсу 

"Учитель року-2021" в номінації «Керівник закладу освіти», а також підготовку 

переможця І туру конкурсу до участі в обласному етапі. 

Центром систематично розповсюджувалася інформація щодо можливості 

участі педагогів у різноманітних фахових конкурсах та змаганнях. 
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АТЕСТАЦІЯ 

Директор Центру, за згодою, є членом атестаційної комісії ІІ рівня. 

Атестація педагогів в Новоселицькій міській, Боянській та Мамалигівській 

сільських територіальних громадах здійснювалася відповідно до чинної 

нормативно-правової бази. 

Атестаційний процес тривав згідно вимог. 

У 2020/2021 році в громадах проходив атестацію 181 педагог закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

Атестаційною комісією ІІ рівня проатестовано 104 особи, з них: 

● 5 педагогам присвоєно/підтверджено 10 тарифний розряд; 

● 1 педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ 

категорії»; 

● 2 педагогам присвоєно/підтверджено кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст І категорії»; 

● 92 педагогам присвоєно/підтверджено кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст Вищої категорії»; 

● 28 педагогам присвоєно/підтверджено педагогічне звання «Старший 

учитель/вихователь»; 

● 34 педагогам присвоєно/підтверджено педагогічне звання «Учитель-

методист». 

На початку атестаційного процесу було проведено інструктивні наради із 

керівниками закладів освіти та заступниками директорів з НВР, які є головами 

та секретарями шкільних АК на яких заслуховувалося питання про організацію 

процесу атестації педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році. 

Протягом атестаційного періоду закладами освіти було спрямовано 

управлінську діяльність на забезпечення якості атестаційного процесу, видано 

накази «Про створення атестаційної комісії», із залученням до роботи в них 

досвідчених педагогічних працівників. 

Станом на 31.12.2021 року, атестаційний процес в закладах освіти на 

території обслуговування триває відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 

Центром створено єдине інформаційне середовище, зокрема сайт, ФБ-

сторінка, Viber-групи та спільноти, YouTube- та Telegram-канали. 

Психологом Центру створено інформаційний блог психологічної служби, 

де періодично публікуються поради, статті та рекомендації для педагогів, батьків 

та здобувачів освіти, серед них: 

- «5 способів відчути себе значимими»; 

- «Кіберпсихологія. Що це за наука? Як її людина використовує  у своєму 

житті?»; 

- «Як працювати ефективно?»; 

- «Побудувати та зберегти теплі відносини в сім'ї»; 

- «Як легко зробити складний вибір?»; 

- «Хто такий психолог в Центрі професійного розвитку педагогічних 

працівників?». 
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З вересня 2021 року запущено окремий навчальний веб-портал для 

слухачів Програми професійного розвитку. 

Всі зазначені інформаційні ресурси поповнювалися систематично. 

На сайті КУ «Центр ПРПП» створено банк даних цифрових, інтерактивних  

інструментів для організації освітнього процесу. 

На сайті створено розділ «Репозитарій», в якому розміщуються посібники 

та рекомендації для керівників та педагогів закладів освіти. 

З метою отримання зворотного зв’язку створено та розміщено на сайті, 

розповсюджено у інтернет-спільнотах анонімну форму зворотного зв’язку із 

оцінкою якості отриманих педагогами послуг. 

Для оперативного реагування на потреби педагогів розроблено та 

розповсюджено всіма можливими засобами форма запиту-звернення в Центр, 

яка моніториться щоденно. 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

 Забезпечення надання психологічної підтримки педагогічних працівників 

здійснювалося за запитом як в очній формі так через телефонні дзвінки, 

відеозв'язок через мобільні додатки (Viber, WhatsApp). 

Психологічне консультування педагогів проводилося із таких тем як:  

● «Підтримка учнів під час підготовки до ЗНО»; 

● «Оформлення документації у роботі практичного психолога та соц. 

педагога ЗЗСО»; 

● «Психологічний супровід інклюзивного навчання (методи роботи 

психолога з учнями з ООП)»; 

● «Тривожність учнів під час освітнього процесу»; 

● «Як правильно говорити з дітьми про COVID – 19»; 

● «Робота із сім'ями які опинилися в СЖО». 

Психологічною підтримкою забезпечені батьки учнів ЗЗСО Новоселицької 

міської, Боянської та Мамалигівської сільських територіальних громад. 

З батьками  було проведено консультації із наступних питань: 

- «Тривожний стан дітей під час дистанційного навчання»; 

- «Адаптація першокласника до школи»; 

- «Емоційний стан дитини під час процесу розлучення  батьків»; 

- «Підтримка учнів під час підготовки та складання ЗНО»; 

- «Зміни настрою дитини під час переїзду мами»; 

- «Профілактика булінгу в ЗЗСО». 

Психолог Центру брала участь у онлайн – консультації для учнів 11-х 

класів з метою позитивного психологічного налаштування перед складанням 

ЗНО. А також, виступала на каскаді онлайн–зустрічей із батьками учнів 11-х 

класів, із психологічними порадами «Як підтримати абітурієнта під час 

підготовки до ЗНО». 

Для батьків та педагогічних працівників на сайті опубліковано 

психологічні поради:  

- «Булінг очима дитини. Як бути в ситуації прояву булінгу»; 
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-  «Що потрібно знати вчителю про особливості навчання дітей із 

синдромом Дауна?»; 

- «Анти – паніка. Поради психолога під час карантину», та інші змістовні 

поради, які можуть бути використані як у професійній діяльності, так і у 

повсякденному житті». 

 

ПАРТНЕРСТВО 

Протягом звітного періоду директор, консультанти та психолог центру 

були активними учасниками інструктивних заходів, які були організовані 

Відділом освіти Новоселицької міської ради та іншими установами освіти. 

Так, директором взято участь у нарадах із керівниками та заступниками 

керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, на 

яких розглядалися такі питання як: 

● про надання супервізійних послуг в системі виховної роботи; 

● про хід атестації педагогічних працівників;  

● про співпрацю закладів освіти із КУ "ЦПРПП"; 

● про надання супервізійних послуг КУ "ЦПРПП"; 

● про стан атестаційного процесу з закладах освіти; 

● про онлайн ресурси для здійснення ПК; 

● про хід атестаційного процесу в закладах дошкільної освіти; 

● про створення умов для розвитку фахової майстерності педагогічних 

працівників, удосконалення їх професійної майстерності; 

● про атестацію педпрацівників ЗДО у 2020/2021н.р.; 

● протягом усього періоду здійснювався науково-методичний супровід та 

моніторинг атестаційного процесу, опрацьовано та сформовано списки 

педагогічних працівників, що підлягають атестації, в т.ч. АК ІІ рівня, 

організовано та проведено 3 засідання атестаційної комісії ІІ рівня, 

оформлено та подано до АК ІІІ рівня списки педагогів-претендентів на 

присвоєння педагогічного звання "методист", забезпечено фахову 

експертизу навчально-методичних напрацювань педагогів, що 

атестуватимуться на присвоєння педагогічного звання «вчитель-

методист». 

Колегією Відділу освіти Новоселицької міської ради схвалено Концепцію 

професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти на 2021-2025 

роки та «Педагогічне резюме», що були розроблені Центром. 

Центром налагоджено тісну співпрацю та взаємодію із КЗ «Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (підписано 

меморандум про співпрацю), із Чернівецькою філією Інституту модернізації 

змісту освіти (підписано угоду про співпрацю), налагоджено співпрацю із 

Українським інститутом розвитку освіти, Управлінням державної служби якості 

освіти у Чернівецькій області, закладами та установами освіти, що знаходяться 

на території Новоселицької територіальної громади. 

Центр був запрошений до участі в онлайн зустрічі із науково-

педагогічними працівниками географічного факультету Чернівецького 
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національного університету ім.Ю.Федьковича по обговоренню освітньої 

програми «Середня освіта: Географія». 

 

ІНШЕ 

Окрім основних завдань та функцій Центру, фахівці Центру активні жителі 

громади. Зокрема директор установи брав участь у сесіях Новоселицької міської 

ради, а колектив долучався до відзначення пам’ятних та святкових дат на 

території громади, таких як День міста, День захисту дітей, День вишиванки, 

День української писемності, День перемоги у ІІ Світовій війні та інших. 

 

 ВИСНОВКИ, ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ 

Відповідно до проробленої роботи, враховуючи проблемні питання, які 

виникали в ході діяльності здійснено експрес-SWOT-аналіз: 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

✔ Державна політика, спрямована 

на підтримку діяльності центру 

✔ Постійна самоосвітня 

діяльність 

✔ Налагоджена співпраця із 

відділом освіти міської ради, 

УДСЯО, ІППОЧО, ІМЗО тощо 

✔ Інформаційний простір 

установи 

✔ Автономія установи 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

− Недостатнє фінансування з 

місцевого бюджету 

− Мала штатна чисельність фахівців 

− Недостатнє матеріально-технічне 

забезпечення, в т.ч. приміщеннями 

− Невизначеність механізмів надання 

певних видів послуг 

− Низька заробітна плата 

працівників 

РИЗИКИ 

! Відмова від співфінансування 

органами місцевого 

самоврядування (окрім засновника) 

! Низька мотивація до співпраці з 

боку педагогічних працівників 

! Відсутність мотивації у фахівців 

! Брак приміщень для надання 

освітніх послуг 

МОЖЛИВОСТІ 

⮶ Розширення території 

обслуговування шляхом укладання 

відповідних договорів 

⮶ Надання платних освітніх послуг 

⮶ Участь у проєктах, грантах, 

конкурсах 

⮶ Формування нового 

«методичного» середовища, а не 

перелаштування «старої» системи 

  

Враховуючи вищезазначене, колектив КУ «Центр ПРПП» вбачає для 

себе пріоритетними завданнями у 2022 році: 

◻ розширення спектру послуг, що надаватимуться педагогічним працівникам 

закладів освіти на території обслуговування; 

◻ забезпечення ефективного та якісного консультативного супроводу 

освітнього процесу; 

◻ створення оптимальних умов для професійного удосконалення, фахового 

росту та розвитку педагогічних працівників закладів освіти;  
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◻ розробка якісних науково-методичних продуктів; 

◻ формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через конкурсну, 

проектну, суспільно-громадську діяльність; 

◻ супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики реформи 

галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа». 

 

 

Директор КУ “Центр ПРПП”         Сергій ВЛАСОВ 


