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ПЛАН РОБОТИ 
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працівників» 

Бочечківської сільської ради 

на 2023 рік 

  



Проблема: «Підвищення фахової компетентності учителя у контексті реалізації пріоритетних завдань Нової 

української школи»  

Візія Центру: професійний розвиток, психологічна підтримка педагогічних працівників.  

Мета діяльності Центру:  

- реалізація нормативно-правових законів та актів у галузі дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів;  

- забезпечення академічної свободи педагогічних працівників у виборі напрямків власного педагогічного 

розвитку;  

- сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.  

Пріоритетні завдання Центру: 

- узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників; 

- координування діяльності професійних спільнот педагогічних працівників; 

- формування та оприлюднення на сайті центру бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

- забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;  організація та проведення 

консультування педагогічних працівників.  

Очікувані результати:  

- поліпшення якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти в цілому; 

- підвищення рівня доступності до високоякісних освітніх послуг, які відповідають потребам педагогів; 

- засвоєння педагогами сучасних освітніх технологій, зокрема технології дистанційного та змішаного 

навчання. 

  



ПЛАН РОБОТИ  

з педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти Бочечківської сільської ради та 

Дубов’язівської селищної ради 

 

Реалізація Державних цільових соціальних програм 

 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

    Забезпечення інформаційно-

консультативного супроводу впровадження 

Державного стандарту початкової загальної 

освіти, Державного стандарту  базової та 

повної загальної  середньої освіти в ЗЗСО та 

реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

Протягом 

року 

Педагогічні працівники Директор, консультант 

ЦПР ПП 
 

     Концепція Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2025 
року 

Протягом 

року 

Педагогічні працівники Директор, консультант 

ЦПР ПП  
 

Державна соціальна програма запобігання та 

протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 

2023 року 

Протягом 

року 

Педагогічні працівники Директор, консультант 

ЦПР ПП 
 

     Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки (Указ 

Президента України «Про Стратегію 

національно- патріотичного виховання» від 

18.03.2019 року       № 286/2019) 

Протягом 

року 

Педагогічні працівники Директор, консультант 

ЦПР ПП  

 

 

  

 

 

  



Січень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Підготовка інструментарію для вивчення 

запитів педагогів     

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП  
 

    Консультування педагогічних працівників 

з питань планування та визначення їх 

професійного розвитку. 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Створення та організація діяльності 

професійних спільнот відповідно до запитів 

та потреб педагогічних працівників.     

 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП  

 

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Індивідуальні консультації педагогічних 

працівників з питань атестації 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Консультування учасників всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2023» 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Конкурсанти 

всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 

- 2023» 

Консультант ЦПР ПП  

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 



Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Консультування «Педагогіка партнерства, як 

інструмент взаємодії у педагогічному 

колективі» 

За запитом Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

Тренінгове заняття 

«Стрес та перемога над ним» 

24.01.2023 Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

«Змішане навчання як процес, що створює 

комфортне освітнє інформаційне 

середовище» 

10.01.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти 

природничої освітньої 

галузі 

Консультант ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

«Змішане навчання як процес, що створює 

комфортне освітнє інформаційне 

середовище» 

11.01.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти 

громадянської та 

історичної освітньої 

галузі 

Консультант ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

«Змішане навчання як процес, що створює 

комфортне освітнє інформаційне 

середовище» 

12.01.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти 

мовно-літературної 

освітньої галузі 

Консультант ЦПР ПП  

Брифінг  «Дистанційна та змішана форми 

навчання» 

20.01.2023 Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Вебінар «Індивідуальна траєкторія 

професійного розвитку педагогічних 

працівників, як маршрутний лист 

педагогічного зростання» 

30.01.2023 Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

Інформаційна нарада «Сертифікація - 2023» 27.01.2023 Педагогічні працівники 

початкової освіти 

Директор ЦПР ПП  

 

 

 



Лютий 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Індивідуальні консультації педагогічних 

працівників з питань атестації 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Консультування учасників всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2023» 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Конкурсанти 

всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року 

- 2023» 

Консультант ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники  Консультант ЦПР ПП  

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 
документами 

Впродовж 
місяця 

 Директор, консультант, 
психолог ЦПР ПП 

 



Консультування з теми «Розбудова 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у навчальному закладі» 

За запитом Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

Круглий стіл «Як підтримати психічне 

здоров'я під час війни» 

17.02.2023 Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

інформатичної та математичної освітніх 

галузей 

8.02.2023 Педагогічні працівники  Консультант ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

технологічної та мистецької освітніх галузей 

15.02.2023 Педагогічні працівники   Консультант ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

фізкультурної, соціальної і 

здоров'язбережувальної освітніх галузей 

22.02.2023 Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

директорів та заступників директорів ЗЗСО 

22.02.2023 Керівники ЗЗСО Директор ЦПР ПП  

Онлайн-консультування «Атестація 

педагогічних працівників: нормативно-

правове забезпечення 

16.02.2023 Директори, заступники 

директорів з навчальної 

та навчально-виховної 

роботи, педагогічні 

працівники 

Директор ЦПР ПП  

Освітянський фідбек «Корисні онлайн-

платформи у роботі вчителя» 

01.02.2023 Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

 

Березень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  



Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Індивідуальні консультації педагогічних 

працівників з питань атестації 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Онлайн -порадник «Як емоційно не згоріти 

на роботі» 

28.03.2023 Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти початкової 

освіти 

13.03.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти мовно-

літературної освітньої галузі 

17.03.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти природничої 

освітньої галузі 

22.03.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти педагогів 

дошкільної освіти 

24.03.2023 Педагоги-дошкільники Директор ЦПР ПП  

Консультпункт «Академічна свобода у 

педагогічній діяльності учителя» 

За запитом Педагогічні працівники  Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Семінар-нарада з питань діловодства 

«Ведення ділової документації, 

впровадження електронного документообігу 

у ЗЗСО» 

27.03.2023 Директори, заступники 

директорів з навчальної 

та навчально-виховної 

роботи 

Директор ЦПР ПП  



Квітень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Індивідуальні консультації педагогічних 

працівників з питань атестації 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Консульпункт «Сучасні методи і прийоми, 

що забезпечують реалізацію особистісно-
орієнтованого навчання в НУШ» 

За запитом Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  



Онлайн -практикум «Тайм -менеджмент- як 

основний ресурс особистісно - професійного 

зростання педагога» 

25.04.2023 Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

громадянської та історичної освітньої галузі 

05.04.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

інформатичної, математичної освітніх 

галузей 

12.04.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

фзкультурної та здоров'язбережувальної  

освітніх галузей 

19.04.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Воркшоп «Діяльнісний підхід – основа 

організації освітнього процесу закладу 

загальної середньої школи  

 

26.04.2023 Директори, заступники 

директорів з навчальної 

та навчально-виховної 

роботи 

Директор ЦПР ПП  

Консультпункт «Супервізія, як форма 

фахової допомоги та підтримки» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

 

Травень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  



Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Консультування з теми «Інноваційні методи 

навчання, що забезпечують діяльністний 

підхід» 

За запитом Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Консультування «Безпечне освітнє 

середовище у початковій школі: проблеми, 

підходи до вирішенняі» 

За запитом Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

Онлайн-засідання професійної спільноти 

директорів та заступників директорів ЗЗСО 

19.05.2023 Керівники ЗЗСО Директор ЦПР ПП  

Тренінгове заняття «Формула успіху» 18.05.2023 Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти початкової 

освіти 

15.05.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

технологічної та мистецької освітніх галузей 

17.05.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Семінар-нарада «Освітня програма та річний 

план закладу освіти – підходи до написання» 

29.05.2023 Директори, заступники 

директорів з навчальної 

та навчально-виховної 

роботи 

Директор ЦПР ПП  

 

 

 



Червень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Онлан - порадник «Формування 

стресостійкості вихователів в умовах 

воєнного стану» 

15.06.2023 Вихователі ЗДО та ДНЗ Психолог ЦПР ПП  

Підготовка проєкту: «Дистанційне навчання. 

Калейдоскоп цифрових інструментів для 
вчителя» (серія вебінарів)  

 

Впродовж 

місяця 

 Консультант ЦПР ПП  



Консультування педагогів щодо участі у 

«Сертифікація-2023» для учителів 

математичної та мовно-літературної галузей 

 Педагогічні працівники  Консультант ЦПР ПП  

Консультування «Стратегія розвитку 

навчального закладу: планування та 

реалізація» 

За запитом Директори ЗЗСО Директор ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти педагогів 

дошкільної освіти 

09.06.2023 Педагоги-дошкільники Директор ЦПР ПП  

 

Липень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 



Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Консультативна допомога адміністраціям 

ЗЗСО при написанні освітньої програми, 

річних планів роботи 

За запитом Директори, заступники 

директорів з навчальної 

та навчально-виховної 

роботи 

Директор ЦПР ПП  

         Ознайомлення педагогічних працівників 

з новими нормативними документами в 

галузі освіти КМУ, Верховної ради та 

МОНУ, оприлюднення матеріалів на власних 

Web-ресурсах 

 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Підготовка проєкту: «Дистанційне навчання. 

Калейдоскоп цифрових інструментів для 

вчителя» (серія вебінарів)  

 

Впродовж 

місяця 

 Консультант ЦПР ПП  

 

Серпень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  



Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Укладання та оновлення банку даних про 

кількісний і якісний склад педагогічних 

працівників 

Впродовж 

місяця 

 Консультант ЦПР ПП  

Координація підготовки та проведення 

серпневої наради-2023 для педагогічних 

працівників  

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП  

 

         Ознайомлення педагогічних працівників 

з новими нормативними документами в 

галузі освіти КМУ, Верховної ради та 

МОНУ, оприлюднення матеріалів на власних 

Web-ресурсах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Інструктивно-методичні консультації з 

питань початку навчального року. 

Опрацювання нормативних документів 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Засідання професійної спільноти педагогів 

дошкільної освіти 

22.08.2023 Педагоги-дошкільники Директор ЦПР ПП  

Консультування «Новий професійний 

стандарт вчителя як орієнтир у плануванні 

траєкторії професійного розвитку педагога» 

За запитом  Консультант ЦПР ПП  

 

 



Вересень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Онлайн -зустріч «Профілактика та подолання 

булінгу в закладах освіти» 
29.09.2023 Заступники директорів з 

виховної роботи 

Психолог ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти початкової 

освіти 

15.09.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

громадянської та історичної освітньої галузі 

20.09.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  



Засідання професійної спільноти 

математичної та інформатичної освітніх 

галузей 

18.09.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогів щодо участі у 

«Сертифікація-2023»  

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Консультпункт для педагогів : «Кейс-

технологія - як одна із основних форм 

дистанційного навчання» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Освітній хаб «Цифрові інструменти 

сучасного вчителя», в межах проєкту: 

«Дистанційне навчання. Калейдоскоп 

цифрових інструментів для вчителя»  

27.09.2023 Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Консультування «Формувальне оцінювання: 

завдання, способи здійснення» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники  Директор ЦПР ПП  

Консульпункт «Освітнє середовище закладу 

освіти» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

 

Жовтень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники  Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники  Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники  Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  



Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники  Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники  Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Робота з нормативно-правовими 

документами 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Заняття з елементами тренінгу 

«Намалюю в душі сонце» 

20.10.2023 Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти природничої 

освітньої галузі 

06.10.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти мовно-

літературної освітньої галузі 

12.10.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

технологічної та мистецької освітніх галузей 

20.10.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

фізкультурної та здоров'язбережувальної 

освітніх галузей 

27.10.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти директорів 

та заступників директорів ЗЗСО 

11.10.2023 Керівники ЗЗСО Директор ЦПР ПП  

Консультування «Формування професійної 

компетентності вчителя, як одна з умов його 

успішної професійної діяльності» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Консультування «Педагогіка партнерства, як 

основа взаємодії учасників освітнього 

процесу у початковій школі» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

початкової освіти 

Директор ЦПР ПП  

 

 

 



Листопад 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Методичний порадник «Адаптація 

першокласників до НУШ» 

23.11.2023 Педагогічні працівники, 

класні керівники 

Психолог ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти початкової 

освіти 

09.11.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

громадянської та історичної освітньої галузі 

17.11.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

математичної та інформатичної освітніх 

галузей 

24.11.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  



Консультування «Впровадження Державного 

стандарту базової середньої освіти, як 

реалізація компетентнісного підходу» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Консультування «Професійний стандарт 

керівника закладу освіти – маршрутний лист 

професійного зростання» 

Впродовж 

місяця 

Директори закладів 

освіти 

Директор ЦПР ПП  

Консультування «Державний стандарт 

початкової освіти: реалізація 

компетентнісного навчання» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти педагогів 

дошкільної освіти 

22.08.2023 Педагоги-дошкільники Директор ЦПР ПП  

 

Грудень 

Тема та формат роботи 
Дата 

проведення 

Спільнота 

педагогічних 

працівників 

Відповідальна особа Примітка 

Консультування педагогічних працівників з 

питань планування та визначення їх 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Вивчення запитів педагогічних працівників 

щодо планування їхніх траєкторій 

професійного розвитку 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Консультування педагогічних 

працівників з питань психологічної 

підтримки учасників освітнього процесу 

Впродовж 

місяця, 

за запитами 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Психолог ЦПР ПП  

Реалізація завдань проєкту «Завжди поруч» Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Оновлення контенту вебсайту ЦПРПП Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Консультант ЦПР ПП  

Формування та оприлюднення інформації 

щодо суб’єктів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що мають ліцензію 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники 

усіх професійних 

спільнот 

Директор, консультант 

ЦПР ПП 

 



на підвищення кваліфікації або навчають за 

акредитованою освітньою програмою 

Участь у вебінарах, онлайн-конференціях та 

інших методичних заходах 

Впродовж 

місяця 

 Директор, консультант, 

психолог ЦПР ПП 

 

Онлайн -семінар «Компетентний вчитель як 

важлива ланка соціалізації учнів» 

20.12.2023 Педагогічні працівники Психолог ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти природничої 

освітньої галузі 

08.12.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти мовно-

літературної освітньої галузі 

15.12.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

фізкультурної та здоров'язберігаючої освітніх 

галузей 

18.12.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти 

технологічної та мистецької освітніх галузей 

21.12.2023 Педагогічні працівники 

професійної спільноти  

Консультант ЦПР ПП  

Засідання професійної спільноти директорів 

та заступників директорів ЗЗСО 

11.12.2023 Директори, заступники 

директорів ЗЗСО 

Директор ЦПР ПП  

Консультування «Організація особистісно-

орієнтованого підходу у навчанні дітей 

молодшого шкільного віку» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

Консультування «Новий професійний 

стандартвчителя, як орієнтир у плануванні 

траєкторії професійного розвитку педагога» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Консультант ЦПР ПП  

Консультування «Державний стандарт 

базової середньої освіти: проблеми та шляхи 

впровадження» 

Впродовж 

місяця 

Педагогічні працівники Директор ЦПР ПП  

 


