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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. 

У 2022 р. Центр надав послуги педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного 

центру, що знаходяться на території: 

• Новоселицької міської територіальної громади; 

• Мамалигівської сільської територіальної громади (за угодою). 

Загальна кількість педагогів на території обслуговування у 2022 році 

становила 661 особу. 

Планування роботи здійснювалося на рік, помісячно. При плануванні було 

передбачено орієнтовну тематику для участі в засіданнях колегій відділу освіти 

Новоселицької міської ради, нарад із керівниками освітніх установ та апаратних 

нарад відділу освіти Новоселицької міської ради, а також орієнтовну тематику 

засідань науково-методичної ради КУ «Центр ПРПП». 

Центр працював за попередньо сформованими в Стратегії розвитку 

установи на 2022-2026 роки концептуально-ідеологічними засадами діяльності, 

зокрема місією, візією, метою, пріоритетами, завданнями та функціями 

діяльності, цінностями та принципами, на яких будувалася реалізація всіх 

запланованих заходів. 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА САМООСВІТА ФАХІВЦІВ 

Станом на 15.12.2022 року штатний розпис Центру недоукомплектований. 

В установі працюють: 

П.І.П. Посада Навантаження 

Педагогічні працівники 

Власов 

Сергій Анатолійович 
директор 1 ставка 
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Бешлеу 

Христина Анатоліївна 
консультант 

1 ставка, у відпустці по догляду 

за дитиною до 3 років 

Катан 

Ірина Валеріївна 
консультант 1 ставка 

Не педагогічні працівники 

Аіфтінке 

Тетяна Михайлівна 

організатор 

діловодства 
1 ставка 

Нікітіна 

Тетяна Георгіївна 
бухгалтер 

0,5 ставки, за сумісництвом, у 

відпустці по догляду за дитиною 

до 3 років 

Бобул 

Ірина Георгіївна 
бухгалтер 

0,5 ставки, за сумісництвом, на 

час декретної відпустки 

Нікітіної Т.Г. 

Залужець 

Оксана Анатоліївна 

фахівець з 

інформаційних 

технологій 

0,5 ставки, за сумісництвом 

Відповідно, в Центрі наявні вакансії: 

- 1 ставка психолога, 

- 0,5 ставки бухгалтера, 

- 0,5 ставки фахівця з ІТ, 

- 1 ставка консультанта (на час декретної відпустки Бешлеу Х.А.) 

Протягом січня 2022 року оновлено основну ділову документацію, 

розроблено графік відпусток у 2022 році, розпочато формування системи е-

звітності.   

  20.01.2022 року, директор центру був запрошений на обговорення, спільно 

із експертами з Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, 

освітньої програми з підготовки студентів за спеціальністю “Середня освіта. 

Географія” на географічному факультеті Чернівецького національного 

університету ім.Ю.Федьковича. 27.01.2022 директор центру взяв участь у 

черговому засіданні колегії управління Державної служби якості освіти у 

Чернівецькій області.   

  На сесії міської ради схвалено Звіт про роботу центру за 2021 рік та 

затверджено Стратегію розвитку Центру на 2022-2026 рр. 

З метою підвищення фахового рівня фахівці Центру брали участь у 

різноманітних навчально-методичних заходах, зокрема у: 

• флеш-курсі «Консультування і супервізія в Центрі професійного 

розвитку педагогічних працівників» організованому УВУПО; 

• навчанні за програмою підвищення кваліфікації директорів та 

консультантів Центрів ПРПП при УІРО; 

• онлайн-брифінгу про актуальні питання науково-методичного 

супроводу діяльності педагогічних працівників; 

• онлайн-курсі з вивченні української мови як державної; 

• відкритій педагогічній студії партнерів «Професійний розвиток 

педагогів: спільний знаменник»; 

• курсі «Медіаграмотність для освітян»; 
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• міжнародному освітньому форумі «Трансформації в освіті: виклики і 

перспективи» та інших. 

 

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; 

    -впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових 

освітніх технологій. 

 Протягом звітного року фахівці КУ «Центр ПРПП» здійснювали 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. 

Станом на 15.12.2022 року в електронному журналі звернень зафіксовано 

43 звернення, які здійснювалися через онлайн-форму на сайті установи. 
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Після отримання консультацій педагогам пропонувалося здійснювати 

анонімне оцінювання якості надання послуг фахівцями Центру. Так, станом на 

15.12.2022 року зафіксовано 32 відповіді. 

 
Враховуючи результати, можна констатувати, що якість надання послуг є 

задовільною. 

З метою професійного зростання педагогічних працівників на території 

обслуговування: 

 -  розроблено Програму професійного розвитку педагогічних працівників 

на 2022 рік; 

- проведено реєстрацію на заходи з неформальної освіти в рамках реалізації 

Програми професійного розвитку педагогічних працівників – 2022; 

- організовано підготовку матеріалів для реалізації Програми; 

- проведено ряд оперативних консультувань педагогічних працівників на 

теми: визначення траєкторії професійного розвитку, діяльність фахових 

спільнот, облік неформальної освіти, атестація педагогічних працівників. 

Протягом січня 2022 року спільно з відділом освіти організовано та 

проведено онлайн-консультування керівників та заступників керівників закладів 

освіти Новоселицької та Мамалигівської територіальних громад щодо 

імплементації Положення про педагогічну інтернатуру.   

  Спільно із відділом освіти Новоселицької міської ради організовано та 

проведено ряд онлайн консультувань керівників закладів освіти з питань 

розробки Стратегії розвитку закладів освіти, внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти, підготовки проєктів освітніх програм, організації та проведення 

НМТ, атестації педагогів та інших актуальних питань в напрямку професійного 

розвитку педагогів. 

Протягом лютого проведено тиждень інформальної освіти для педагогів, 

консультування для ЗДВР та педагогів-організаторів з питань організації 

виховної діяльності у закладах освіти.  

У квітні відбулося засідання проблемної фокус-групи на тему 

«Запровадження формувального оцінювання здобувачів освіти в контексті 

реалізації Концепції НУШ», а також групове консультування психологів та 

соціальних педагогів щодо надання психологічних послуг учасникам освітнього 

процесу. 

Протягом липня-серпня проведені: онлайн-консультування заступників 

директорів з НВР/НМР щодо підготовки навчальних програм, роботу із 
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вчителями, що викладатимуть у 5-х класах НУШ; методичний брифінг для 

педагогів Новоселицького ліцею №1 щодо організації підвищення кваліфікації, 

форм та видів професійного вдосконалення; групове консультування щодо 

розробки навчальних програм для 5-х класів на базі модельних для педагогів 

Новоселицького ліцею №2. 

Протягом жовтня - листопада проведені групові консультування на теми 

«Імідж, самопрезентація та професійне вигорання – три вагомі вектори 

професійного розвитку» та «Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти: 

від побудови – до реалізації». 

Протягом квітня-вересня на базі Центру функціонувала Академія 

педагогічного становлення, для професійного становлення малодосвідчених 

педагогів.  

 Крім того, за участі Центру відбувся каскад онлайн-зустрічей із учнями 11-

х класів закладів освіти Новоселицької та Мамалигівської територіальних 

громад та батьками щодо підготовки учнів до НМТ. 

Центром організовано та проведено навчально-практичні семінари за 

участі методистів ІППОЧО, викладачів ЧНУ для вчителів української мови та 

літератури, історії, правознавства та громадянської освіти, вчителів математики, 

асистентів вчителів, ЗДНВР.  

Протягом 2022 року Центром організовано та проведено 47 навчально-

методичних заходів, якими охоплено понад 1000 учасників. 

З метою оперативного планування та реагування на запити педагогічних 

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

 Фахівцями центру розроблений та поширений інтерактивний онлайн-

опитувальник для діагностування та самодіагностування професійних 

компетентностей педагогів та якісного планування траєкторії професійного 

розвитку. 

Фахівцями КУ «Центр ПРПП» розроблено та запроваджено Програму 

професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти (далі - 

Програма), розроблену відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. 

№800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників». 

Програма була розроблена за підсумками вивчення запитів педагогічних 

працівників із урахуванням результатів громадського обговорення педагогічною 

громадськістю. 

В Програмі передбачено навчальний план, розрахований на 30 академічних 

годин. 

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: були проведені три навчально-

методичні сесії на різні теми. 
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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. 

Для зворотного зв’язку та оцінки ефективності застосовувалися 

інтерактивні інструменти для рефлексії. 

Програму виконано. За результатами Програми видано 159 сертифікатів. 

Розпочато розробку Програми професійного розвитку педагогічних 

працівників на 2023 рік, в тому числі для освітніх управлінців. 

 

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».  

Сформована мережа спільнот розпочала роботу над 11 тематичними 

міжгромадними проєктами за різними галузями знань.   

  З метою здійснення якісного навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу в закладах освіти Новоселицької та Мамалигівської 

територіальних громад та організованого проведення конкурсного відбору 

підручників, в рамках діяльності професійних фахових спільнот проводився 

цикл зустрічей вчителів-предметників, які викладатимуть у 5-х класах.  

  У жовтні на базі Центру ПРПП було проведено засідання Авторської 

творчої майстерні на тему «Педагогіка партнерства: стейкхолдери науково-

методичного супроводу професійного зростання педагогічних працівників» для 

директорів, консультантів ЦПРПП, керівників професійних фахових спільнот 

Чернівецької області.  

  Педагогів, що з вересня 2022 року почали викладати у 5-х класах НУШ 

об’єднано в окрему професійну спільноту, для них створено інформаційне 

середовище «Віртуальна учительська НУШ». 

 

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 
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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. 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

На базі Центру продовжила роботу науково-методична рада, до складу якої 

у 2022 році увійшли 11 педагогічних та науково-педагогічних працівників, серед 

яких працівники Центру ПРПП та КУ «НІРЦ»; головний спеціаліст відділу 

освіти Новоселицької міської ради, заступник начальника управління - 

начальник відділу інституційного аудиту Управління Державної служби якості 

освіти у Чернівецькій області, кандидат біологічних наук, доцент; кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління 

освітою КЗ «ІППОЧО»; доцент кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, доктор 

педагогічних наук; асистент кафедри економічної географії та екологічного 

менеджменту географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, доктор 

педагогічних наук, доцент кафедри соціальної географії та рекреаційного 

природокористування географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 

кандидат біологічних наук.   

  19.01.2022 р. в очно-дистанційному режимі відбулося чергове засідання 

науково-методичної ради КУ «Центр ПРПП» Новоселицької міської ради, на 

якому затвердили План роботи та ухвалили Програму ПРПП на 2022 рік.  

Фахівцями Центру підготовлено рекомендації щодо: 

- оформлення атестаційних матеріалів педагогів, що претендують на 

присвоєння педагогічних звань «методист»,  

- покращення якості діяльності сайтів закладів освіти, 

- перспективного планування підвищення кваліфікації, 

- формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку, 

- освітні тренди перед початком нового навчального року, 

- емоційного здоров’я педагогів під час війни, 

- дій у випадку повітряної тривоги та роботи з учнями в укриттях, 

- основних принципів тайм-менеджменту, 

- способів покращення української мови, 

- користування месенджером «Телеграм», 

- подолання прокрастинації в навчанні, 

- проєктів для підвищення мотивації учнів до навчання, 

- створення квестів для роботи, 

- профілактики професійного вигорання, 

- способів покращення комунікації онлайн, 

- корисних програм Google, тощо. 

Фахівцями Центру здійснено експертизу Освітніх програм закладів освіти, 

надано відповідні рекомендації та роз’яснення. 
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На сайті оновлено рубрику «Каталог ППД», в якому розміщено методичні 

розробки педагогічних працівників, схвалені НМР. 

Крім того, на сайті оновлювався перелік онлайн ресурсів педагогічних 

працівників на території обслуговування. 

 

ФАХОВІ КОНКУРСИ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

КУ «Центр ПРПП» відповідає за участь вчителів у Сертифікації та в 

конкурсі «Учитель року-2023», консультування та реєстрацію педагогічних 

працівників. Цьогоріч 2 педагогічних працівники закладів освіти Новоселицької 

територіальної громади успішно пройшли обидва етапи сертифікації. До того ж 

фахівцями Центру систематично розповсюджувалася інформація щодо 

можливості участі педагогів у різноманітних фахових конкурсах та змаганнях. 

 

АТЕСТАЦІЯ 

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

Атестація педагогів в Новоселицькій міській та Мамалигівській сільських 

територіальних громадах здійснювалася відповідно до чинної нормативно-

правової бази. 

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 2021/2022 навчальному році. 

У 2022 році в Новоселицькій та Мамалигівській територіальних громадах 

підлягало атестації 212 педагогів закладів та установ дошкільної, загальної 

середньої освіти та позашкільної освіти, з них по Новоселицькій ТГ – 154, по 

Мамалигівській ТГ – 58, комісією ІІ рівня проатестовано 156 осіб.  

ВСЬОГО 
Новоселицька 

ТГ 

Мамалигівська 

ТГ 

Присвоєно/підтверджено 9-12 

тарифні розряди 
28 21 7 

Присвоєно/підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії» 

18 13 5 

Присвоєно/підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст першої категорії» 

20 15 5 

Присвоєно/підтверджено 

кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» 

67 47 20 

Присвоєно/підтверджено 

педагогічне звання «Старший 

вчитель», «Старший 

вихователь» 

21 11 10 
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Присвоєно/підтверджено 

педагогічне звання «-

методист» 

30 21 9 

Визнано такими, що 

відповідають займаній посаді 

керівників та заступників 

керівників закладів освіти 

76 55 21 

Комісіями І рівня проатестовано 56 педпрацівників. 

Наслідки атестації педпрацівників у 2022н.р. виглядає наступним чином: 

Ефективному проведенню атестації у закладах освіти передувала 

організаційна робота, яка була спрямована на виконання завдань, передбачених 

Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. 

Атестаційний процес тривав згідно вимог. 

Станом на 29.12.2022 року, атестаційний процес в закладах освіти на 

території обслуговування триває відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ 

Протягом січня 2022 року розроблено інтерактивний онлайн-

опитувальник, який пропонує педагогічним працівникам можливість здійснити 

самодіагностику професійних компетентностей відповідно до професійних 

стандартів з метою якісного планування траєкторії професійного розвитку. 

Для вдосконалення системи комунікації проведено опитування щодо 

каналів комунікації, за результатами якого створено відповідні інформаційні 

канали. 

  Окрім того, проведений моніторинг якості функціонування сайтів закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Новоселицької та 

Мамалигівської ТГ, результати якого заслухані на колегії відділу освіти 

29.12.2022 року. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 

Центром створено єдине інформаційне середовище, зокрема сайт, ФБ-

сторінка, Viber-групи та спільноти, YouTube- та Telegram-канали, блог в 

Інстаграмі. 

Психологом Центру створено інформаційний блог психологічної служби, 

де періодично публікувалися поради, статті та рекомендації для педагогів, 

батьків та здобувачів освіти, серед них: 

- «Які звички провокують депресію?», 

- «Як реагувати на дитячі істерики?», 

- «Коли тривога може зашкодити здоров’ю?», 

- «Страхи і фобії», 

- «Як говорити з дитиною про війну?», 

- «Психосоматика» тощо.  

Всі зазначені інформаційні ресурси поповнюються систематично. 
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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. 

У червні фахівцями Центру здійснене повне оновлення сайту, на якому 

створено нові рубрики, зокрема Profoffice або інтерактивний офіс педагога з 

усіма можливостями для професійного розвитку, репозитарієм корисних 

матеріалів та пізнавально-розважальними ресурсами; рубрики для 

консультування, взаємодії, підтримки тощо.  

Створено візитку Центру у відеоформаті, відеопрезентацію сайту, вивчено 

громадську думку щодо системи комунікації, на основі чого створені інфохаби у 

Viber, та інфоканали у Telegram. З метою навчити педагогів  користуватися 

месенджером «Телеграм»  та дбати про свою безпеку створено гайд «Telegram - 

це легко!».  

Для педагогів, що з вересня 2022 року почали викладати у 5-х класах НУШ 

створено інформаційне середовище «Віртуальна учительська НУШ». 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

 Забезпечення надання психологічної підтримки педагогічних працівників 

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

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

Психологічне консультування педагогів проводилося із таких тем як:  

• «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 говорити з дитиною про війну?»; 

• «Надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу, зокрема і 

ВПО». 

Психологічною підтримкою забезпечені також батьки учнів ЗЗСО 

Новоселицької міської та Мамалигівської сільської територіальних громад. 

З батьками  було проведено консультації із наступних питань: 

• «Тривожний стан дітей під час дистанційного навчання»; 

• «Адаптація першокласника до школи»; 

• «Підтримка учнів під час підготовки та складання НМТ»; 

• «Профілактика булінгу в ЗЗСО». 

Для батьків та педагогічних працівників на сайті опубліковано 

психологічні поради:  

• «Булінг очима дитини. Як бути в ситуації прояву булінгу»; 

• «Психологічна складова оцінювання»; 
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• «Профілактика професійного вигорання», 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, директор брав участь у нарадах із керівниками та заступниками 

керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, на 

яких розглядалися такі питання: 

• про надання супервізійних послуг в системі виховної роботи; 

• про хід атестації педагогічних працівників;  

• про співпрацю закладів освіти із КУ «ЦПРПП»; 

• про імплементацію Положення про педагогічну інтернатуру; 

• 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 підготовку проєктів освітніх програм; 

• про організацію та проведення НМТ; 

• про роботу із педагогічними працівниками, що викладатимуть у 5-х 

класах; 

• 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». 

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 та Мамалигівської територіальних громад. 

Директор Центру був запрошений до участі в онлайн зустрічі із науково-

педагогічними працівниками географічного факультету Чернівецького 

національного університету ім.Ю.Федьковича по обговоренню освітньої 

програми «Середня освіта: Географія». 
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ІНШЕ 

Окрім основних завдань та функцій фахівці Центру, як активні жителі 

громади, брали участь у відзначенні 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 
• 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 частини 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 2023 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;  

• розробка якісних науково-методичних продуктів; 

• формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через 

конкурсну, проєктну, суспільно-громадську діяльність; 

• супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики 

реформи галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа». 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ на 

2023 рік 
 

Місія: 

● забезпечення ефективного та якісного консультативного супроводу 

освітнього процесу; 

● створення оптимальних умов для професійного удосконалення, фахового 

росту та розвитку педагогічних працівників закладів освіти;  

● 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». 

  

Цінності: 

● інноваційність та креативність; 

● лідерство та командна робота; 

● взаємодія та співпраця. 

  

Принципи: 

● принцип відповідності якості освіти вимогам педагогічної теорії та практики; 

● принцип досягнення якості освіти через освоєння інноваційних педагогічних 

технологій; 

● принцип постійного вдосконалення консультативно-супервізійних послуг; 

● принцип гуманності в контексті добровільності участі у інноваційній 

діяльності; 

● принцип істинної демократії, а саме щодо створення умов, що забезпечують 

максимальну можливість для розвитку ініціативи, саморозвитку; 

● принцип самореалізації, а саме створення сприятливих умов для 

інтелектуальної, емоційно-вольової сфери розвитку особистості; 

● принцип академічної доброчесності та свободи; 

● принцип варіативності вибору способу самореалізації. 

  

Візія: 

Високопрофесійний, ефективний, активний, успішний педагог, що впроваджує 

інновації, вміло користується педагогічними технологіями, оперує сучасними та 

традиційними формами, методами та засобами навчання; творча атмосфера 

співпраці, здоровий мікроклімат у кожному педагогічному колективі, і як 

наслідок – успішний випускник Нової української школи. 

  

Мета: 

Надання якісних консультативно-супервізійних послуг, систематичне 

підвищення кваліфікації, професійного рівня працівників, розвиток фахових 

навичок. 
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Цілі та завдання: 

● узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку 

педагогічних працівників; 

● координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників; 

● формування та оприлюднення баз даних програм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, інших джерел інформації (веб-ресурсів), 

необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників; 

● забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; 

● 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 за різними формами 

здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій 

дистанційного навчання; 

● впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і 

нових освітніх технологій. 

  

Основні (пріоритетні) напрямки діяльності 

 

● Освітнє середовище. Матеріально-технічна база. 

Створення оптимальних матеріально-технічних умов для здійснення 

безпосередніх функцій діяльності Центру, організації та проведення заходів з 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

 

● Зміст діяльності. Спектр послуг. 

Створення єдиної, цілісної, динамічної системи надання послуг з метою 

максимального задоволення потреб педагогічних працівників громади. 

 

● Ефективність діяльності фахівців. Кадровий потенціал. 

Формування потужного, прогресивного, творчого та креативного колективу 

фахівців Центру. 

 

● Управлінські процеси. Організаційні заходи. 

Розробка внутрішньої системи забезпечення якості роботи, ефективного надання 

послуг. 

 

 

Директор КУ «Центр ПРПП»            Сергій ВЛАСОВ 


